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Notas de release do Lumberyard
O Lumberyard é um mecanismo de jogo AAA gratuito totalmente integrado com a AWS e o Twitch – com
fonte completa. Com o Lumberyard, você obtém um conjunto crescente de ferramentas para ajudar a
criar jogos de alta qualidade, engajar comunidades maciças de fãs e se conectar ao vasto universo de
computação e armazenamento da nuvem.
Continue lendo para saber mais sobre os destaques (p. 3), as melhorias (p. 30) e as
correções (p. 33) na versão mais recente do Lumberyard.
Pretende obter o Amazon Lumberyard, ou deseja experimentá-lo? Faça download dele aqui!
Já tem a ferramenta? Compartilhe seus comentários nos fóruns do Amazon Lumberyard.
Para obter mais informações sobre o Lumberyard, consulte o seguinte:
• Guia de boas-vindas do Amazon Lumberyard: familiarize-se com as noções básicas do Lumberyard e
veja os detalhes de configuração e instalação.
• Amazon Lumberyard Tutorials – Saiba como usar o Amazon Lumberyard com tutoriais passo a passo
em vídeo conduzidos pelo desenvolvedor.
• Guia do usuário do Amazon Lumberyard – Saiba mais sobre os recursos e sistemas do Lumberyard,
como redes, personagens e animações e ferramentas de áudio.
• Referência de API Amazon Lumberyard C++ – Saiba mais sobre as operações fundamentais da API C++
do sistema de entidades do componente do Lumberyard.
Para acessar as notas de release mais atualizadas, consulte https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/
latest/releasenotes/.
Já que continuamos aprimorando o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa
comunidade de desenvolvedores. Sem sua participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios
de erros, o Lumberyard não seria tão forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyardfeedback@amazon.com. Se você ainda não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa.
Também fique atualizado sobre as novas modificações em nosso blog e deixe comentários para sabermos
a sua opinião.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.24 (maio de 2020)
A primavera surgiu e é hora de um incrível lançamento do Amazon Lumberyard beta! É com muita
satisfação que apresentamos a versão 1.24, que contém muitas melhorias no mecanismo e nas
ferramentas do Lumberyard, principalmente em relação à qualidade de vida com Telas de script, o Editor
e o empacotamento e gerenciamento de ativos. Também corrigimos mais de 100 erros significativos à
medida que trabalhamos para proporcionar mais estabilidade às nossas ferramentas e para manter você
desenvolvendo jogos sem problemas.
Além disso, adicionamos suporte ao Visual Studio 2019. Sim!
À medida que continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa
comunidade cujas sugestões nos ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento
inicial, nós revisamos mais de 70% da base de código original, e estamos trabalhando como loucos para
fazer do Lumberyard o melhor mecanismo de jogo disponível. Continue enviando feedback para nossos
fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para consultar as atualizações mais recentes do
Lumberyard, siga-nos no Twitter, no Facebook e em nosso blog.
Pretende obter a v1.24 do Amazon Lumberyard, ou deseja experimentá-la? Faça download dele aqui.
Novo no Lumberyard? Assista a Aprender sobre o Lumberyard em 20 minutos!
Já é um usuário? Compartilhe seu feedback nos fóruns do Amazon Lumberyard.
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Tópicos
• Destaques (p. 3)
• Últimas alterações (p. 27)
• Defasagens (p. 28)
• Anúncios de suporte (p. 29)
• Melhorias (p. 30)
• Correções e defasagens de APIs (p. 33)
• Problemas conhecidos (p. 41)

Destaques
Veja a seguir um exemplo dos novos recursos e melhorias encontrados no Lumberyard Beta 1.24.

Contribuições da comunidade
À medida que aumentamos nosso apoio à comunidade, vamos usar esse espaço para chamar alguns dos
principais colaboradores da nossa comunidade.
Nesta versão, gostaríamos de direcioná-lo para um novo Gem incrível do Lumberyard, Recarga quente
de C++=, criada por Alvaro Martin (Promt nos fóruns do Lumberyard Game Tech), que permite que você
faça alterações nas variáveis e no código do jogo e veja rapidamente os efeitos sem ter que fazer uma
recompilação. Isso melhora consideravelmente os tempos de iteração. Alguns dos recursos do gem
Recarga quente de C++ incluem:
• Calcula dependentes e dependências de seus arquivos
• Detecta alterações quando você salva um arquivo
• Gera um mapeamento de suas variáveis para transferir para a nova versão
• Encapsula os arquivos modificados em uma micro DLL
• Cria um ponteiro para sua classe (componente)
• Retorna e restaura esse ponteiro para cada instância que você tem no jogo
• Recarrega e restaura ponteiros apenas para os componentes modificados
Obtenha o gem Recarga quente de C++ clonando https://github.com/CppHotReload/Lumberyard, copiando
a pasta \CppHotReload na pasta \dev\Gems na raiz de instalação do Lumberyard e habilitando-a pelo
Configurador de projetos.
Também gostaríamos de agradecer aos seguintes colaboradores da nossa base de código GitHub:
• Usuário do GitHubub, ximura, que contribuiu com o seguinte:
• Suporte para Ctrl+V (colar) no XConsole.
• Correção de um problema em que o Metastream usava um cache obsoleto após a reinicialização.
• Usuário do GitHub SSPkrolik, que contribuiu com o seguinte:
• Correção de um problema em que não era possível selecionar decalques clicando diretamente no
ícone de ajuda.
• Correção de um problema em que o comando r_stats 6 do console não mostrava o número correto de
chamadas do desenho de sombra.
3
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• Corrigido o problema no Editor de partículas em que as alterações no seletor de cores não alteravam
a cor.
• Corrigido um emissor em que a ferramenta de designer criava triângulos com normais invertidos ao
usar a ferramenta de preenchimento de espaço.
• Usuário do GitHub, tkgdhughes, que colaborou com o seguinte:
• Corrigidos vários avisos e erros relacionados à análise estática.
• Corrigido um impulso incorreto aplicado à entidade viva ao colidir com um objeto sob os pés.
• Adicionado suporte à reflexão de API UiTextComponent::GetTextSize para acesso na Tela de
script.
• Adicionado parâmetro para, opcionalmente, carregar uma tela se ela não foi encontrada.
• Adicionada capacidade de reproduzir sequências parciais de interface do usuário.
• Adicionada funcionalidade de recortar, copiar e colar.
• Habilitado o uso do сursor LyShine no XConsole.
• Usuário do GitHub, rustamserg, que contribuiu com o seguinte:
• Corrigidos vários problemas relacionados ao uso de variáveis não inicializadas encontradas pelo
profiler Valgrind.
• Corrigida possível autodependência e advertências não utilizadas de argumento no WAF.
• Corrigidos vários problemas relacionados a incompatibilidades de bloqueio/desbloqueio do
CRenderMesh, console remoto sendo desabilitado em compilações de desempenho, rede e erros de
compilação.
• Corrigido um problema em que uma pasta qtlibs vazia era criada mesmo que o Qt não estivesse
disponível.
• Corrigido o erro em que mensagens CryAssert não estavam sendo registradas em log como avisos
corretamente para a configuração do servidor dedicado Linux.
Ótimo trabalho, e nossos sinceros agradecimentos por contribuir! Vocês estão tornando o Lumberyard
ainda melhor com seus esforços. Ainda temos outras solicitações pull que aceitamos para integrar
totalmente, por isso, se você contribuiu recentemente, monitore este espaço.

Script Canvas
Primeiro: melhorias na qualidade de vida do Tela de script. Continuamos a investir muito em tornar a Tela
de script uma ótima experiência para desenvolvedores de jogos e, desta vez, adicionamos melhorias ao
trabalho com variáveis de nó e expressões matemáticas, entre outras coisas. Confira:
• Referências de variáveis de nó
Agora, qualquer pino de dados pode ser convertido em uma referência de variável arrastando uma
variável do Gerenciador de variáveis diretamente para o pino.
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Uma referência de entrada executa da mesma forma como um nó de variável Get e recupera o valor da
variável no momento da execução do nó.
Uma referência de saída executa da mesma forma que um nó de variável Set e atribui a saída desse slot
à variável especificada no momento da execução do nó.
Para obter mais opções e detalhes, consulte Adicionar referências de variáveis em nós da tela de script.
Converta os nós de variáveis existentes em referências de variáveis e simplifique seu gráfico hoje
mesmo!

5
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• Evento de alteração do valor da variável
Um nó de Barramento de notificação de variável pode ser adicionado ao gráfico para receber um sinal
sempre que o valor de uma variável especificada é alterado.
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• Nó de expressão matemática
O novo nó de Expressão matemática permite digitar uma expressão matemática simples e avaliála. Isso elimina a necessidade de unir um monte de nós de operador matemático para formar uma
equação completa. Antes, você tinha que criar um nó para cada operação em uma expressão, que era
semelhante a:
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Agora, ao usar o nó de Expressão matemática, seu trabalho é significativamente simplificado! Confira:
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Nota: o nó de expressão matemática permite que variáveis sejam usadas no nó de entrada usando
chaves: {}, semelhante ao nó Imprimir aprimorado. Falando sobre o nó Imprimir...
• Melhorias no nó Imprimir e Criar string
Os nós Imprimir and Criar string agora permitem que você edite uma string, adicione novas variáveis e
modifique a entrada para o nó.
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Observe que a ordem dos pinos agora se correlaciona com a ordem em que eles aparecem na string,
em vez da ordem em que foram adicionados. Muito legal.
• Expansão de entradas de string
As entradas de string em um nó agora se estendem e aumentam até o tamanho de suas entradas. Ao
interagir com a string, o nó crescerá e empurrará outros nós para fora do caminho se o deslocamento
estiver habilitado. Consulte Permitir o deslocamento de nós nas Preferências globais da tela de script.
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• Ocultar slots não utilizados em um nó
Agora você pode tornar os nós mais compactos ocultando slots não utilizados. Clique com o botão
direito do mouse no nó e selecione Ocultar slots não utilizados.
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• Atualização automática de nós do receptor de eventos
Há novas opções para definir o pino de entrada de Origem nos nós do receptor de eventos de EBus.
Além de selecionar uma entidade estática, agora você pode especificar o destino usando uma referência
de variável. Sempre que o valor na variável referenciada for alterado, o manipulador de EBus atualizará
seu ID de origem para corresponder.

Isso também acontece com todos os dados que são passados para o nó por um pino de dados.
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Observe que isso só funciona enquanto a opção de nó para Exibir controles de conexão está
desmarcada. Depois que essa opção é marcada, todo o controle de quando o barramento se conecta é
controlado pelos pinos lógicos Conectar e Desconectar.
• Nó de tempo de HeartBeat
O novo nó HeartBeat envia um pulso em intervalos especificados quando ativo. Use isso para coordenar
eventos nos scripts em torno de timers e relógios independentes.
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Mas estamos apenas começando com todas as grandes melhorias. Continue lendo...

Compatível com Visual Studio
O suporte do Visual Studio 2019 com o Lumberyard está aqui! Todas as edições do Visual Studio 2019 são
compatíveis, além do Visual Studio 2017, é claro. A versão mínima necessária para o desenvolvimento é
16.2.4.
Veja a seguir alguns detalhes:
• Novos comandos foram adicionados para a criação de projetos vs2019 de lmbr_waf (especificamente,
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile).
• O Visual Studio 2015 até 2019 agora compartilha o mesmo instalador redistribuível do tempo de
execução. Por conveniência, incluímos isso em \dev\Tools\Redistributables\Visual Studio
2015-2019.
• É possível usar o Assistente de configuração do Lumberyard para configurar o suporte para o Visual
Studio 2019, Visual Studio 2017 ou para ambas as versões.
• Foi adicionada flexibilidade adicional para criar configurações de plataforma e nomes de arquivo da
solução (.sln) do Visual Studio.
• No Assistente de configuração, as caixas de seleção para cada versão do Visual Studio modificam
novos sinalizadores que habilitam o suporte para criar usando uma versão do Visual Studio (por exemplo
enable_win_x64_vs2017). Esses sinalizadores são encontrados no arquivo de configurações do usuário
(dev\_WAF_\user_settings.options). Quando uma versão do Visual Studio for habilitada, será
gerado um arquivo de solução (.sln) para ela por padrão na pasta Soluções cada vez que lmbr_waf
configure for executado. É possível substituir essas configurações e muito mais na linha de comando.
Também é possível gerar os arquivos da solução manualmente executando o comando lmbr_waf msvs,
ou usando os novos comandos específicos da versão lmbr_waf msvs_2017 e lmbr_waf msvs_2019.
• Controlar a geração de versões específicas da solução Visual Studio agora é tratado com
configurações específicas da versão, incluindo generate_vs2017_projects_automatically
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e generate_vs2019_projects_automatically. Isso substitui a configuração
generate_vs_projects_automatically.
• A configuração visual_studio_solution_name foi substituída por configurações específicas da
versão, incluindo vs2017_solution_name e vs2019_solution_name.
• O nome de arquivo de solução padrão do Visual Studio 2017 do Lumberyard foi alterado para
LumberyardSDK_vs2017.sln em vez de LumberyardSDK_vs15.sln. A solução padrão para o
Visual Studio 2019 com o Lumberyard é LumberyardSDK_vs2019.sln.
• O nome do arquivo Servidor do compilador de sombreamento Cry foi alterado de
CrySCompileServer_vc141x64.exe para CrySCompileServer.exe.
• A documentação do Lumberyard foi atualizada para incluir o Visual Studio 2019 em qualquer orientação
relevante.
Para obter uma lista completa de opções, consulte as Opções e configurações do usuário do
WAFatualizadas. Para obter mais informações sobre o suporte do Visual Studio, incluindo requisitos
específicos de carga de trabalho, consulte Requisitos do sistema e Executar o assistente de configuração
do Lumberyard no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

GameLift Gem
Adicionamos suporte para o sistema de marcação de jogos Flex Match do GameLift no Gem do GameLift.
O sistema de enfileiramento do Flex Match fornece uma solução de marcação de jogos altamente
escalável para jogos AAA e oferece suporte a opções de preenchimento automático ou personalizado.
Para obter mais detalhes, leia a documentação atualizada do Gem do GameLift.

Gem multijogador
Em coordenação com a atualização do gem do GameLift, também adicionamos suporte para a marcação
de jogos Flex Match ao gem Multijogador, especificamente para oferecer suporte a salas de multijogadores
no jogo. Como parte desta atualização, adicionamos um novo campo para o nome da fila e os novos cvars
necessários para a configuração do Flex Match.
É possível usar essa sala autônoma pelo sistema de entidade de componente do Lumberyard. Para
começar, basta habilitar o Gem Multijogador e adicionar o MultiplayerLobbyComponent a uma entidade de
componente em uma cena.
O MultiplayerLobbyComponent fornece uma sala básica que pode executar as seguintes tarefas:
• Procurar uma sessão de jogo ativa
• Criar uma lista visual de sessões de jogo
• Entre em uma determinada sessão de jogo
• Criar uma sessão de jogo
• Nomear uma sessão de jogo
• Determinar o mapa no qual ser carregado
• Relatar erros
O MultiplayerLobbyComponent oferece suporte a todos os serviços de sessão do Lumberyard, incluindo
LANSessionService e GameLiftSessionService.
Para obter mais detalhes, leia os documentos atualizados:
• Componente de sala de multijogadores
• Cvars do gem multijogador
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As instruções para configurar o exemplo de multijogador para o GameLift também foram atualizadas com
novas informações sobre como usar o sistema de marcação de jogos Flex Match.

Editor
O Editor recebeu uma atenção especial nesta versão, incluindo a estabilização de IDs de entidade e
suporte de vinculações do Python.
• Esta versão inclui uma solicitação de cliente principal para estabilizar IDs de entidade durante operações
de fatia no Editor. Antes da versão 1.24, salvar ou modificar fatias regenerava IDs de entidade, fazendo
com que referências a entidades de scripts ou componentes se perdessem. As operações de fatia não
geram mais novos IDs de entidade.
• Suporte a vinculações do Python: adicionamos dois novos gems, EditorPythonBindings e QtForPython
(PySide2), que permitirão que equipes de recursos e jogos automatizem o Editor usando Python. É
possível habilitá-los pelo Configurador de projetos.
Para obter mais informações, leia Automatizar o Lumberyard Editor com o gem de vinculações do Editor
do Python.
• Exibição do ID de entidade: com nosso trabalho nesta versão para estabilizar IDs de entidade durante
operações de fatia, trouxemos de volta a exibição de IDs de entidade no Inspetor de entidades.
Além disso, agora é possível pesquisar por ID de entidade no Esboço de entidade. Com essas duas
melhorias, é possível rastrear facilmente mensagens de console, erros e confirmações que chamam
uma entidade específica.
Alterações no Inspetor de entidades:

... e alterações no Esboço de entidade:

Para obter mais informações, consulte o tópico atualizado em Pesquisar e filtrar por entidades no Guia
do usuário do Lumberyard.
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Asset Bundler
O empacotador de ativos do Lumberyard está em um relacionamento sério com a versão 1.24! Agora, o
gerenciamento e o empacotamento de grandes quantidades de arquivos de ativos fica ainda mais fácil.
• Adicionamos suporte para um arquivo de dependências de projeto padrão,
${ProjectName}_Dependencies.xml, ao modelo de projeto, que inclui controle de áudio e ativos
relacionados a partículas.
• Esse arquivo é criado e tem suporte por padrão em qualquer novo projeto. Os ativos referenciados
nesse arquivo serão adicionados como seeds automaticamente quando os usuários criarem listas de
ativos usando o AssetBundlerBatch.exe e especificarem o argumento addDefaultSeedListFiles.
• Também é possível copiar esse arquivo do modelo de projeto para qualquer projeto existente,
se estiver migrando de um projeto existente. Os ativos referenciados nesse arquivo serão
adicionados como seeds automaticamente quando os usuários criarem listas de ativos usando o
AssetBundlerBatch.exe e especificarem o argumento addDefaultSeedListFiles.
• Durante o processo de agrupamento de ativos, se tentar adicionar um arquivo de fatia como seed, agora
você receberá uma mensagem de aviso; e se uma fatia dinâmica estiver disponível para essa fatia, será
adicionada a fatia dinâmica. Isso ocorre porque fatias não dinâmicas são um ativo somente editor e não
têm comportamento de tempo de execução, e usar uma como seed não dá os resultados esperados ao
fazer o empacotamento dos ativos de um jogo.
• Os níveis não emitem mais dependências do produto no controle de áudio global. Os projetos foram
ajustados para incluir o controle de áudio global no arquivo dependencies.xml do projeto. Se o projeto
ainda não tiver um arquivo ${ProjectName}_Dependencies.xml, será gerado um para você quando
usar o Empacotador de ativos.
• Se você criou um arquivo de dependências do projeto correspondente ao padrão de nomeação
${ProjectName}_Dependencies.xml, será necessário adicionar as seguintes linhas a ele:
<Dependency path="libs/particles/preloadlibs.txt" optional="true" />
<Dependency path="libs/gameaudio/wwise/*.xml" optional="false" />
• As nuvens, habilitadas pelo Gem nuvens do céu em Gems\Clouds na raiz do mecanismo, agora
emitem dependências do produto.
• As texturas de neve, habilitadas pelo Gem neve em Gems\Snow na raiz do mecanismo, agora emitem
dependências do produto.
• Melhoria no desempenho de empacotamento de várias listas de ativos em quase três vezes, pelo
suporte ao encadeamento múltiplo.
• Atualização da API: a implementação PerforceComponent::GetBulkFileInfo agora corresponde
à funcionalidade GetFileInfo.
• Atualização da API: adicionamos uma nova API à classe AssetSystemRequestBus:
GetUnresolvedProductReferences. Se você estiver criando um tipo de ativo e seu ativo
tiver dependências de produto que não são dependências de origem, use essa API em qualquer
compilação conectada ao Processador de ativos para rastrear quando as dependências do produto
ficam disponíveis. Nesse caso — compilações conectadas ao Processador de ativos — um ativo pode
estar disponível e ser carregado antes que as dependências do produto tenham sido carregadas,
portanto, qualquer código que interaja com esses ativos deverá ser escrito para lidar com isso chamando
GetUnresolvedProductReferences, e alterando todos os comportamentos necessários se qualquer
dependência do produto ainda não estiver pronta.
• Os scripts de implantação doJogo inicial foram atualizados para usar o novo sistema de empacotamento
de ativos. A documentação do Tutorial de empacotamento de ativos simples foi atualizada para
corresponder a isso.
• AssetBundlerBatch.exe relata um erro se o argumento platform estiver ausente ao usar os
comandos addPlatformToSeeds ou removePlatformFromSeeds.
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• O sistema de dependências do mecanismo agora oferece suporte ao caminho de exclusão para excluir
subpastas capturadas por entradas curinga definidas nos arquivos de dependências.
• Para marcar uma linha desse arquivo como uma linha de exclusão, adicione o caractere ":" à frente
dela. Se um ativo corresponder a uma das linhas de não exclusão no arquivo de dependências, ele
não será incluído se ele também corresponder a uma linha de exclusão.
• Se o projeto já tiver um ${ProjectName}_Dependencies.xml file, você deverá adicionar
uma exclusão para esse arquivo em pastas de nível para dados de áudio do Wwise. Consulte
as alterações em dev/ProjectTemplates/DefaultTemplates/${ProjectName}/
${ProjectName}_Dependencies.xml para obter exemplos.
• Melhorias no sistema de níveis, de modo que os níveis dentro dos arquivos .pak agora podem ser
carregados diretamente. O carregamento de níveis também funciona com pacotes criados pelo novo
sistema de empacotamento de ativos.
• Há um problema conhecido associado a isso. Consulte a seção Problemas conhecidos (p. 43) para
obter detalhes.
• Adicionadas novas plataformas auxiliares, ALL e ALL_CLIENT, como novos valores para o sinalizador
--platform em AssetBundlerBatch.exe. Esses sinalizadores permitem oferecer suporte a todas as
plataformas, incluindo qualquer uma que possa ser adicionada no futuro.
• Adicionado um novo tipo de comparação do Empacotador de ativos, IntersectionCount.
Considerada uma lista de AssetFileInfoLists e uma contagem de N, será criado um novo
AssetFileInfoList que contém apenas ativos que estão presentes pelo menos N vezes na lista de
entrada.
• Sistema de marcação de arquivos aprimorado para lidar melhor com plataformas, curingas e ativos de
produtos de origem. Agora todos os padrões de caminho de arquivo sem um alias serão considerados
relativos à pasta raiz do ativo por padrão. Os usuários podem especificar uma raiz diferente adicionando
um alias explícito ao padrão.
• Os comandos lmbr_waf não diferenciam mais letras maiúsculas de minúsculas.
Ufa! Mas ainda não terminamos.

Processamento e gerenciamento de ativos
Também fizemos várias melhorias no processamento de ativos, incluindo suporte para operações de
movimentação e exclusão de linha de comando com AssetProcessorBatch.exe.
• O lote do processador de ativos (AssetProcessorBatch.exe) agora oferece suporte à realocação de
ativos com as novas instruções: --move e --delete.
• Sintaxe para operações de movimentação: --move=<FromPath>,<ToPath>
• Sintaxe para operações de exclusão: --delete=<Path>
• Exemplo: AssetProcessorBatch.exe --move {Path}/image.png,{Path}/image.png
As instruções --move e --delete oferecem suporte aos seguintes modificadores:
• confirm
• Executa uma movimentação ou exclusão real, modificando arquivos no disco. Sem esse
modificador, mover e excluir apenas fornecerá uma visualização dos resultados da instrução.
• leaveEmptyFolders
• As pastas vazias são removidas por padrão. Adicionar isso manterá as pastas vazias após uma
movimentação/exclusão.
• allowBrokenDependencies
• Uma instrução de movimentação ou exclusão falhará, por padrão, se resultar em dependências
quebradas. Esse modificador força a ação a prosseguir apesar das dependências quebradas.
• updateReferences
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• Somente para a instrução --move: tentativas de atualizar arquivos que fazem referência aos
arquivos selecionados. Esse é uma ação simples de localizar e substituir o caminho absoluto e
UUID/AssetId, e não funcionará para ativos binários como FBX.
• enablescm
• O Gerenciamento de controle de origem está desabilitado por padrão no Lote do processador de
ativos. Ao definir esse modificador, você habilita o plug-in de controle de origem e faz com que os
comandos de movimentação/exclusão verifiquem os arquivos para editar/mover/excluir conforme
apropriado.
• Há suporte para caracteres curinga (*) para correspondências de nome de arquivo, mas não para
correspondências de diretório.
• Alterações no processador de ativos:
• A guia Ativos antiga da interface do usuário Processador de ativos foi renomeada para Trabalho, e as
outras guias do Processador de ativos foram reorganizadas com base no uso.
• Uma nova guia Ativos foi adicionada com uma interface do usuário que mostra detalhes sobre
ativos de origem e produto para o jogo. Ela mostra somente os ativos que foram processados e será
atualizada automaticamente à medida que cada ativo é processado.
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• Detalhes dos ativos de origem: quando você seleciona um ativo de origem na guia Ativos de origem,
ela mostrará a pasta verificada na qual o ativo foi encontrado, o GUID do ativo, os produtos, as
dependências de origem de saída e as dependências de origem de entrada.
• Detalhes dos ativos de produto: quando você seleciona um ativo de produto na guia Ativos de produto,
ela mostrará o ID do ativo, a última vez que o ativo foi processado, a chave de trabalho, a plataforma,
o ativo de origem, as dependências do produto de saída, as dependências do produto de caminho não
atendido de saída dependências e as dependências de produtos de entrada.
• É possível navegar rapidamente entre os ativos usando os botões ao lado dos ativos relacionados.
Por exemplo, os ativos de produto têm um botão para saltar para o ativo de origem. Há também uma
barra de pesquisa que se aplica à guia de ativos de origem e à guia de ativos de produto. Ele pesquisa
por nome e caminho do arquivo, e oferece suporte a UUIDs.
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• Se você usar o botão Ir para a fim de saltar para um ativo, o ativo de destino será incluído como uma
substituição para os resultados da pesquisa. Isso foi intencional para evitar limpar a pesquisa ou ter
uma falha no salto de ativo porque o ativo não correspondia aos resultados da pesquisa.
• Clique com o botão direito do mouse em um trabalho concluído (outros tipos de trabalho não
funcionam) para ir para esse ativo na guia Ativos.
• Adicionamos uma mensagem de log quando o status da interface do usuário do Processador de ativos
muda para ocioso.
Nota: se você estiver trabalhando na automação que usa o Processador de ativos, recomendamos
usar AssetProcessorBatch.exe, se possível. Se você precisar automatizar em torno da interface
do usuário, recomendamos verificar se há falta de atualizações para o Catálogo de ativos como uma
maneira de detectar que o Processador de ativos está ocioso. Esse log é destinado apenas para fins
informativos, e não para verificação de status.
• Pipeline de ativos: adicionamos o novo JobDependencyType, OrderOnce, ao pipeline de ativos. É
semelhante à dependência do trabalho Order, exceto que o trabalho só é processado se todos os
trabalhos dependentes tiverem sido processados pelo menos uma vez.

UI (LyShine)
• Adicionamos uma nova propriedade Trigger Mode ao UiTooltipDisplayComponent, que permite que
um desenvolvedor da interface do usuário selecione como a dica de ferramenta deve ser acionada. As
três opções são: Ao passar o mouse, Ao pressionar e Ao clicar.
Para obter mais detalhes sobre essas opções, consulte a página Componentes da dica de ferramenta
atualizada.
• Adicionamos novas propriedades de desaparecimento automático ao UiScrollBarComponent que
permite que a barra de rolagem desapareça até ficar totalmente transparente quando não estiver ativada
por determinado período. Também é possível controlar o atraso de desaparecimento e a velocidade de
desaparecimento. Recupere seu imobiliário visual!
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Sistemas do Lumberyard
Criamos algumas APIs para oferecer suporte a variáveis de console (cvars) e functores (cfuncs) com
dois novos modelos de sistema de mensagens. Essas novas APIs coexistem atualmente com os cvars
CryConsole e EBus existentes, então experimente-as em seu código!
• AZ::Console adiciona uma nova interface para criar e gerenciar cvars e cfuncs.
Para obter mais informações, leia nosso novo tópico de referência de API no AZ::Console.
• AZ::Event<...> fornece sistema de mensagens de publicação/assinatura entre componentes do jogo.
Para obter mais informações, leia nosso novo tópico de referência de API em AZ::Event.
• AZ::Interface<T> permite registrar as instâncias de classe de código com um sistema do
Lumberyard (como o renderizador ou o console) para acessar variáveis e chamar métodos nesse
sistema.
Para obter mais informações, leia nosso novo tópico de referência de API em AZ::Interface.

Física
Continuamos a mover o sistema de física legado do Lumberyard para um totalmente baseado no PhysX.
Também levamos algum tempo para atender a uma série de solicitações de clientes em torno de consultas
de cena.
Consultas de cena:
• Permitimos que as consultas de cena funcionassem em um ambiente de vários threads ao habilitar
o multithreading para o gem PhysX do Lumberyard. Esse multithreading segue as melhores práticas
conforme documentado no site do NVIDIA PhysX.
• Adicionamos o evento OnWorldCreated quando uma cena do PhysX é inicializada. Isso permite
que os usuários do Lumberyard executem uma lógica de jogo personalizada quando o mundo da
simulação física é criado. Para usá-la, conecte-se ao EBus de notificação OnWorldCreated na API
física SystemNotificationBus.
• Adicionamos novos nós de Tela de script para consultas de cena, como lançamento de raio, lançamento
de forma e sobreposições, com entrada adicional de Grupo de colisão. Isso permite a filtragem de
objetos retornados por consultas de cena, que é um recurso necessário em alguns cenários de jogo.
Nota: cada nó de Tela de script de consulta de cena do PhysX agora tem uma duplicata com a string
"Com grupo" anexada ao nome (veja a imagem abaixo). Você deve substituir os nós existentes por
esses com "Com grupo" no nome para usar a filtragem de grupo de colisão. Os nós de consulta de cena
sem "Com grupo" serão defasados em uma próxima versão.
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Colisores de forma:
• Adicionamos o novo Componente colisor de forma do PhysX. O Componente colisor de forma do PhysX
fornece uma função semelhante ao >Componente colisor do PhysX, mas cria a geometria de simulação
com base na definição de forma fornecida por um Componente de forma, em vez de definir a própria
forma.
Criamos esse componente colisor sem uma definição intrínseca de forma para oferecer suporte às
seguintes situações:
• Algumas formas no jogo não têm suporte do Componente colisor do PhysX, como a Forma de prisma
de polígono.
• Se as informações de forma definidas por um Componente de forma forem usadas em outro lugar no
código de jogo, por exemplo, para definir um volume de áudio, um volume de névoa ou qualquer outra
definição associada ao jogo que dependa do serviço de forma, e é desejável manter a geometria física
sincronizada com o volume de jogabilidade.
• Se os Componentes de forma já existirem no jogo e não houver planos de migrá-los para usar
Componentes colisores do PhysX.
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• A pedido dos clientes do Lumberyard, mudamos RigidStatic de BaseCollider para seu
próprio Componente física estática. Com essa mudança, corpos rígidos estáticos são movidos
para seu próprio componente: StaticRigidBodyComponent. Esse componente será gerado por um
EditorColliderComponent ou um EditorShapeColliderComponent se a entidade Editor não tiver
EditorRigidBodyComponent.
Isso melhora a vida dos programadores de física de jogos do Lumberyard ao:
• Verificar se uma instância de BaseColliderComponent tem um corpo rígido estático acoplado a
ele.
• Facilitar a depuração quando você tem várias instâncias MeshColliderComponent
ou PrimitiveColliderComponent em uma única entidade, já que somente uma
BaseColliderComponent pode ter um corpo rígido estático acoplado.
Outras melhorias:
• O tecido da NVIDIA agora é compatível com Mac, iOS e Android (além do Windows).
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Confira este vídeo que mostra os comportamentos físicos do tecido da NVIDIA!
• Os objetos CryDesigner agora funcionam com o PhysX!
• Integramos a biblioteca V-HACD ao Pipeline de ativos de física. Essa biblioteca permite aos usuários
decompor malhas em partes relativamente complexas, e o colisor composto resultante deve ser
uma representação bastante fiel da malha original, enquanto ainda é utilizável por um corpo rígido
(uma vez que não contém malhas triangulares). As partes resultantes da decomposição da malha
são processadas separadamente pelo pipeline de ativos, em vez de como um todo. Cada parte
provavelmente será melhor aproximada por uma forma convexa ou uma forma primitiva do que pela
malha original, porque cada parte é quase convexa.
Existem alguns problemas conhecidos com relação a isso:
• A decomposição da malha só estará disponível se o Tipo de exportação estiver selecionado como
Convexo ou Primitivo.
• Os resultados reais obtidos pela decomposição dependem principalmente da biblioteca V-HACD e
estão fora de nosso controle.
• Adicionada otimização de ativos de física no tempo de carregamento. Nesse caso, agora o Lumberyard
ajusta automaticamente os colisores primitivos aos ativos FBX em nome do usuário. Isso pode
economizar um tempo valioso, já que não é mais necessário ajustar manualmente um colisor primitivo
a um ativo FBX usado como uma malha de renderização no jogo. Assim como os colisores de malha
triangular e convexa, os colisores primitivos são configurados pelo pipeline de ativos do PhysX e
exportados como ativos *.pxmesh. Inicialmente, o Lumberyard oferecerá suporte a formas primitivas
de esfera, de cápsula e de caixa. O recurso foi projetado com extensibilidade futura em mente, e novas
formas primitivas podem ser facilmente adicionadas.
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Documentação
Adicionamos a primeira iteração do novo Guia de boas-vindas do Lumberyard à documentação pública!
Esse é um guia leve projetado para ajudar novos usuários a entender a plataforma do Lumberyard e obter
uma nova configuração de instalação, configurada rapidamente com pouco desgaste. Se você for um
novo usuário, adoraríamos receber seu feedback sobre ele, então clique nesta caixa de feedback no canto
inferior direito de qualquer página e nos informe como devemos continuar a crescer e desenvolvê-lo!
Haverá mais alterações na estrutura da documentação do Lumberyard e no conteúdo de versões futuras à
medida que equilibrarmos a documentação de novos recursos com o feedback dos clientes e a cobertura
de lacunas de conteúdo.

Últimas alterações
Com o Lumberyard 1.24, apresentamos as seguintes alterações importantes:
Tela de script e EMFX:
• Nó Quaternião: crie usando ângulos
Anteriormente, os rótulos para os dados desse nó eram apresentados como Guinar, Inclinar e Rolar,
mas isso não refletia como os valores eram vinculados. A lógica subjacente foi corrigida e a ordem dos
campos foi alterada para corresponder aos outros nós de quaternião: Inclinar, Rolar e Guinar.
Se as animações nas versões anteriores à 1.24 estiverem tendo um comportamento inesperado,
verifique as definições do nó e se você está usando a ordem atualizada dos valores de dados de
rotação.
Terreno:
• Adicionamos um novo gem chamado Gem de terreno legado. Novos projetos terão o Gem de terreno
legado habilitado por padrão. Se você usar o terreno do Lumberyard no projeto atual, será necessário
habilitar o Gem de terreno legado no Configurador de projetos.
Depois de fazer isso, ele adicionará automaticamente um Componente de terreno legado ao Inspetor de
nível dos níveis existentes e você mesmo poderá adicioná-lo a novos níveis para criar o terreno. Se não
quiser usar o terreno, você poderá deixar esse gem desabilitado.
Leia a documentação do gem de terreno legado.
Física:
• O método Simulation::Update() na API de física foi dividido em dois métodos: StartSimulation
e FinishSimulation. Fizemos essa alteração, uma vez que uma única chamada para Atualizar atrasa
outra lógica (por exemplo, renderização) até que a simulação seja concluída e os resultados sejam
obtidos, desperdiçando tempo de quadro. Agora, ao dividir a chamada Update em dois métodos, outras
operações têm uma janela para executar entre StartSimulation e FinishSimulation.
Suporte ao Python:
• Devido ao fim de vida útil do Python 2.x para 2020, o Lumberyard mudou completamente para o Python
3.7.5. Os scripts de compilação do WAF foram atualizados para serem executados somente no Python
3.x. As versões mais antigas do Python foram removidas da instalação do Lumberyard. Se você tiver
scripts do Python 2.x, será necessário convertê-los para a versão 3.7.5 ou posterior para usá-los com o
Lumberyard 1.24.
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Reprodução de vídeo:
• O gem VideoPlayback foi refatorado para usar uma nova estrutura de trabalho para todos os gems
de vídeo encontrados no novo gem VideoPlaybackFramework. Os usuários existentes do gem
VideoPlayback precisarão adicionar uma dependência no novo gem VideoPlaybackFramework.

Defasagens
Com a versão 1.24, foram defasados os seguintes recursos e conteúdo:
Documentação:
• Desativamos o Guia de conceitos básicos devido a feedback insatisfatório dos clientes e o substituímos
pelo novo Guia de boas-vindas do Lumberyard. O conteúdo do Guia de conceitos básicos será reescrito
para as versões atuais do Lumberyard e adicionado novamente à documentação em uma versão
futura. É possível encontrar um link para a última versão dele na página Arquivo de documentações do
Lumberyard.
Arquivamos o Guia legado do Lumberyard e o retiramos da documentação online do Amazon
Lumberyard. Se você está procurando por ele, ele está disponível como um arquivo PDF para download.
Projetos externos
• Projetos externos foi defasado para o Lumberyard na versão 1.24. Como solução alternativa, crie um
symlink ou junte seu projeto em sua árvore de origem se quiser que ele seja armazenado em outro lugar.
Fluxograma
• O gráfico de fluxo foi completamente removido na versão 1.24 do Lumberyard. Esse recurso legado foi
desabilitado para novos projetos por padrão na versão 1.12, tornando-se redundante por conta da Tela
de script na versão 1.11.
Gems
• Os gems a seguir foram defasados no Lumberyard 1.24:
• NativeUIGem
• UserLoginDefaultGem
• AWSGem (usado anteriormente para o gráfico de fluxo)
Assistente de configuração
• Os seguintes recursos do Assistente de configuração foram defasados no Lumberyard 1.24:
• O Adobe Photoshop SDK foi removido da lista de SDKs opcionais disponíveis durante a instalação do
Lumberyard.
• O Adobe Photoshop CryTiffPlugin foi removido da instalação do Lumberyard. Use o Editor de
configuração de textura para habilitar o suporte completo para o formato de textura CryTiff.
Compilador de recursos
• A ferramenta Imagem do compilador de recursos foi defasada e substituída por um stub.
Física
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• Anúncio: Física legada foi defasada com a versão 1.24 e será removida em uma versão futura por conta
do suporte completo ao PhysX. Se você tiver dependências em Física legada, atualize as entidades para
usar o PhysX e o código para usar APIs AzFramework Physics::*.

Anúncios de suporte
As seguintes alterações estão planejadas para uma próxima versão do Lumberyard:
Jogo para iniciantes
• O Projeto StarterGame receberá uma atualização de conteúdo em uma versão futura para demonstrar
as melhores práticas com o Lumberyard, como ter todos os ativos de ambiente no formato FBX em vez
do formato CGF, usar o PhysX como o sistema de física e demonstrar a lógica de jogo usando script da
Tela de script.
Interface do usuário do Lumberyard 2.0
• O Editor do Lumberyardreceberá algumas alterações significativas em sua interface do usuário em uma
próxima versão. Quando o lançarmos, você poderá alternar entre a interface do usuário antiga e a nova
por um tempo.
Confira um teaser com este GIF animado!
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Melhorias
O Lumberyard Beta 1.24 fornece uma série de melhorias adicionais. Confira!

Asset Bundler
• A opção --skip foi adicionada ao comando assetLists para permitir a exclusão rápida de uma árvore de
dependências de um arquivo .assetList.
• Desempenho aprimorado ao criar pacotes de ativos na plataforma Mac.
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Processador e pipeline de ativos
• Agora, a alteração apenas de arquivos .assetinfo faz com que o Processador de ativos recrie ativos
no modo de lote.
• Agora, o Processador de ativos remove pastas vazias do cache, se todos os arquivos dentro dessas
pastas também tiverem sido removidos pelo Processador de ativos.
• O status da plataforma no arquivo de configuração da plataforma do Processador de ativos agora é
analisado corretamente. Anteriormente, as plataformas só podiam ser desabilitadas comentando-as
ou removendo-as. Agora, você pode marcá-las como desabilitadas também. Isso geralmente é feito
AssetProcessorPlatformConfig.ini na raiz do mecanismo em \Platforms.
• Trabalhos de fatias dinâmicos têm uma dependência de trabalho em trabalhos de fatias referenciadas,
de modo que elas são sempre recompiladas quando a impressão digital ou o conteúdo dessas fatias é
alterado. Anteriormente, isso era uma dependência de fatias de referência, e não de seus trabalhos.
• A iteração da verificação padrão do scanner de dependência ausente por linha foi gerada para que
arquivos mais complexos possam ser manipulados.
• O Lua Builder não emite mais todos os usos das frases requires ou reloadScript como dependências
do produto. Agora, ele só as usa quando são usadas para exigir ou recarregar outro script.

EMotionFX (EMFX)
• O processamento de ativos de atores está cerca de 8x mais rápido agora!
• Salvar um gráfico de animação não redefinirá mais a exibição para a máquina de estado raiz. Os
gráficos de animação agora são salvos e carregados diretamente na pasta de ativos de origem e viceversa.
• Não geramos mais caixas delimitadoras orientadas por articulação. Isso foi removido porque diminuía
significativamente a geração de arquivos de ator e é usado para nada no momento.
• A opção Otimizar lista de triângulos foi removida no modificador de malha nas configurações de FBX
(.fbx). A implementação dessa funcionalidade estava desatualizada.
• Entidades com um componente ator agora podem ser selecionadas com base na malha na janela de
exibição do Lumberyard.
• Os ativos de exemplo Rin e Jack foram atualizados para que os arquivos FBX (.fbx) de movimento
não gerem mais atores. Nós também limpamos um pouco os gráficos e fizemos alguns outros pequenos
ajustes.
• Quando você clica na linha do tempo enquanto reproduz um movimento, o movimento será pausado,
portanto, você pode remover sem precisar pausar primeiro.
• As janelas de exibição do Editor de animação não serão atualizadas quando você jogar com CTRL+G.
Isso impede que o editor de animação use muito desempenho além do próprio jogo.
• Os destinos de transformação que não têm deformações neles ainda exportam, uma vez que às vezes
esse é o comportamento desejado.
• Criamos classes compartilhadas/auxiliares e testes automatizados refatorados relacionados a gráficos
de animação que usam ponteiros exclusivos.
• Adicionamos um limite para o nó Suavização . Agora, a mesclagem do nó de suavização se ajustará ao
valor de destino quando aproximar-se do valor limite.
• O HubNode não pode mais ser definido como um nó de entrada. Isso é feito para garantir que cada nó
comece com uma pose correta.
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Configurador de projetos
• Adicionamos um botão Recompilar projeto para sua conveniência. Agora você pode adicionar gems
baseados em código e recompilar um projeto diretamente no Configurador de projetos.

• A opção Configurações Avançadas em cada projeto foi dividida em Configurações avançadas de jogo e
Configurações avançadas do editor fornecendo acesso direto a cada um deles. Anteriormente, a escolha
era feita em um campo suspenso.

Amostras
• Os projetos Exemplo de vegetação dinâmica e N.E.M.O. que estão disponíveis como downloads
separados foram atualizados para funcionar com o 1.24 para oferecer suporte ao novo Gem de terreno
legado.

Script Canvas
• Algumas otimizações gerais foram feitas na execução do tempo de execução, resultando em um
aumento de cerca de 20% no desempenho de determinados fluxos de trabalho, como os operadores de
Matemática e Igualdade.
• O Script Canvas tem uma nova dependência do gem Avaliação de expressão. Esse gem deve ser
habilitado para qualquer projeto que use o Script Canvas.
• A preferência global Permitir deslocamento em emenda foi renomeada para Permitir emenda de nó para
refletir seu uso mais amplo.
• Última alteração: campos de nó Quaternion foram reordenados. Anteriormente, os pinos nos nós
Quaternion apareciam como Pitch (P), Yaw (Y) e Roll (R). Esses campos foram reordenados para Pitch
(P), Roll (R) e Yaw (Y).

Suporte
• O Microsoft Visual Studio 2019 agora é compatível como um IDE para uso com o mecanismo e as
ferramentas do Amazon Lumberyard! Faça download do Visual Studio 2019 Community Edition gratuito
da Microsoft aqui.

Interface do usuário
• Adicionamos a capacidade de forçar o foco em um elemento da interface do usuário por meio de código
adicionando um método público Focus() à UICanvas::TextInput.
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• As telas de carregamento foram refatoradas para oferecer mais suporte além das telas LyShine. As telas
de carregamento multithread agora são compatíveis permitindo que as telas de carregamento sejam
renderizadas sem problemas enquanto os níveis são carregados.
• O gem LyShine não tem mais um carregamento de arquivo codificado em um ativo no gem UiBasics.
Isso permite que o gem LyShine seja usado sem o gem UiBasics agora.

Reprodução de vídeo
• Um novo gem de reprodução de vídeo, VideoPlaybackBink, foi adicionado para oferecer suporte ao
Bink da RAD Game Tools. O novo gem VideoPlaybackBink pode ser usado para exibir filmes Bink em
texturas e até mesmo em telas de carregamento.
Observação: uma licença do Bink é necessária para obter acesso a esse gem. Entre em contato com a
RAD Game Tools para obter informações sobre como licenciar o Bink.
Para obter mais detalhes, leia a documentação do gem VideoPlaybackBink.
• Os scripts genéricos de empacotamento foram atualizados para empacotar arquivos de vídeo em
um arquivo pak (.pak) descompactado. Isso é importante para obter eficiência na compactação
e desempenho na reprodução. Se você estiver usando seus próprios scripts de empacotamento
personalizados, atualize-os para fazer o mesmo. Consulte o script de empacotamento genérico
como um exemplo e procure as entradas video_pak: dev/Code/Tools/RC/Config/rc/
RCJob_Generic_MakePaks.xml.

Realidade virtual
• Removemos os arquivos de código do Python não utilizados.

Correções e defasagens de APIs
O Lumberyard Beta 1.24 resolve problemas anteriores do cliente e atualiza as versões compatíveis
para bibliotecas, APIs e ferramentas. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre as correções
relacionadas.

Correções de bugs
Asset Bundler
• Corrigido um erro em que o script de empacotamento de Conteúdo auxiliar não estava empacotando
gems.json corretamente.
• Corrigido um erro em que as atualizações do catálogo de ativos do conteúdo do pak nem sempre eram
processadas na ordem correta sem usar a opção FLAGS_OVERRIDE_PAK ao chamar OpenPack.
• O Verificador de dependências ausentes não emite mais um erro em regexes complexos.
• Corrigido um erro em que o Empacotador de ativos falhava ao criar pacotes enquanto o Processador de
ativos estava ativo.
• Corrigido um erro em que os arquivos de regras de comparação não podiam ser criados usando
AssetBundlerBatch.exe.
• Correção do erro em que mipmaps eram incorretamente incluídos como ativos seed em arquivos
seed enviados com o Lumberyard. Isso não deve ter impacto direto, já que está se ajustando para
uma alteração na forma como o Empacotador de ativos lida com dependências para texturas e seus
mipmaps. Como melhor prática, não inclua mipmaps como seeds, pois eles são dependências da textura
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base. Como resultado, a contagem de mipmaps pode mudar com base nas configurações de textura e
na plataforma.

Processador e pipeline de ativos
• Corrigido um problema que causava o registro incompleto de Construtores se uma DLL de não
Construtor fosse encontrada.
• Corrigido um problema em que classes JobDependencyType::Order encadeadas não respeitavam a
ordem após a primeira dependência ser encontrada.
• Corrigido um problema em que o Processador de ativos permitia que um editor de um projeto diferente
se conectasse sem erros, o que poderia causar problemas não óbvios.
• Corrigido o problema em que arquivos de metadados (como .assetinfo) não estavam acionando
um ativo para ser reprocessado quando alterações eram feitas enquanto o Processador de ativos não
estava em execução.
• Corrigido o problema de como o Processador de ativos lida com pastas excluídas.
• Corrigido o problema de como o Processador de ativos lida com pastas excluídas ou renomeadas
durante o processamento de arquivos nessa pasta.
• Corrigido um erro de falha na lógica de desenho de miniaturas do Navegador de ativos.
• Corrigido um problema em que o Gem de conteúdo dinâmico atingia o tempo limite em URLs expirados
durante downloads longos.
• Corrigido um problema em que o caminho de destino não estava sendo atualizado ao usar enablescm
com o Realocador de ativos.
• Corrigido um problema em que o arquivo natvis estava sendo incluído várias vezes em um arquivo de
solução do Visual Studio (.sln).
• Corrigido um erro em que o Processador de ativos estava gravando em AssetCatalog.xml depois de
cada ativo processado. Agora ele só grava nesse arquivo quando fica ocioso.

Áudio
• Corrigida uma falha na E/S ao reproduzir um som em loop com streaming habilitado no Wwise.
• A DLL defasada Editor de controles de áudio foi removida.

Cloud Canvas
• Corrigidos problemas relacionados às ferramentas Mac e Conteúdo dinâmico para desenvolvimento no
iOS.
• Corrigido um problema em que os scripts da linha de comando do Windows (.cmd) dependiam do
AWSPythonSDK defasado.
Nota: essa alteração pode ser importante se você usa cleanup.cmd.
• Corrigido um problema em que a importação de um recurso de uma lista de ativos resultava em um erro.

Cloud Gem Framework
O gem Estrutura de trabalho do gem da nuvem tem as seguintes correções:
• Melhorias de segurança em pacotes usados no CloudGemPortal. Se seu projeto usa gems da nuvem,
atualize seu projeto e quaisquer implantações para garantir que essas correções críticas sejam
aplicadas.
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EBus
• Uma confirmação foi adicionada quando um EBus com um mutex não nulo e pelo menos uma chamada
funcional virtual é destruído sem ser desconectado.
Nota: será necessário se desconectar de qualquer EBus que corresponda a essas condições antes de
destruí-los. Isso sempre foi válido, mas agora você receberá uma mensagem de confirmação se não
fizer isso.

Editor
• Corrigida uma falha ao tentar alterar as configurações de um arquivo de fatia que ainda não tinha sido
processado pelo Processador de ativos.
• Corrigido um problema em que a filtragem de valores de parâmetros de áudio digitando "*" trava o
Editor.
• Corrigida uma falha rara durante a inicialização em BootProfiler.
• Corrigido um problema causado por funções EditorVisibilityRequestBus não serem defasadas
corretamente. As funções defasadas agora são delegadas à classe EditorEntityInfoRequestBus.

EMotionFX (EMFX)
• Corrigida uma falha que poderia ocorrer se um Ator anexado fosse excluído antes do pai.
• Corrigido um aviso relacionado ao script Lua na amostra de Rin.
• Corrigido um problema em que o método TopDownUpdate() poderia ser chamado mais de uma vez
em alguns casos, porque ele usava o método errado repetidas vezes internamente.
• Corrigido um problema em que a limpeza do gravador podia gerar poses incorretas no personagem por
alguns quadros.
• Removida uma janela de esboço antiga dos layouts do Editor de animação. Isso é usado para acionar
avisos no log.
• A porta de peso no nó Gráfico de animação de objeto simulado foi removida e substituída por um estado
booliano. Determinamos que mesclar os resultados para dentro e para fora não funcionava bem com
simulações físicas.
• Corrigido um problema em que, em casos raros, a extração de movimento (movimento raiz) poderia
fazer com que uma entidade de personagem se teleportasse ao alternar entre estados.
• Corrigido um problema em que a ação de copiar e colar o nó BlendN e seus nós de origem definia
valores incorretos ao adicionar novas conexões. Os parâmetros do nó agora são atualizados
corretamente ou apagados ao colar.
• Corrigido um problema em que a exclusão de um grande número de grupos de nós poderia causar uma
falha.
• Corrigida uma possível falha ao excluir um parâmetro atribuído a uma ação e salvar o gráfico de
animação e, depois, tentar atribuir outro parâmetro à mesma ação.
• Corrigida uma possível falha no Editor ao excluir duas instâncias de ator quando uma das instâncias foi
modificada.
• Corrigido um problema com a janela do Controle de jogo que poderia causar uma falha.
• Corrigido um problema em que um grupo de parâmetros pode ser atribuído a si mesmo ao selecionar
vários parâmetros e grupos juntos.
• Melhoria em alguns códigos com o modelo de gráfico de animação e edição de gráfico de animação. A
edição de gráficos de animação está mais estável e confiável.
• Corrigida uma possível falha ao redefinir uma área de trabalho vazia.
• A ativação do gráfico pelo gráfico de referência agora ativará corretamente o gráfico pai.
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• Os parâmetros do gráfico de animação serão apagados ao limpar o arquivo do gráfico de animação
selecionado no componente de gráfico de animação.
• Corrigidos alguns problemas relacionados a ativos de movimento de StarterGame.
• Os nós Força do ragdoll e Ragdoll agora mostrarão os nomes de ossos corretos. Se apenas uma
articulação for selecionada, a interface do usuário agora mostrará o nome da articulação em vez de "1
articulação selecionada".
• Corrigido um problema em que salvar um gráfico de animação editado que fazia referência a outro
gráfico podia fazer com que esse outro gráfico desaparecesse do painel do gráfico de animação.
• O conteúdo do painel de parâmetros ainda ficará visível quando várias instâncias de ator forem
selecionadas.
• Parâmetros e grupos de parâmetros não compartilham mais o mesmo nome. Ativos antigos com
parâmetros e grupos de parâmetros compartilhados ainda podem ser carregados, mas recomendamos
alterar o nome de pelo menos um dos dois.
• Corrigidos alguns problemas com máscaras de parâmetros. Agora, uma máscara de parâmetro não será
redefinida após a edição do parâmetro ou a edição do gráfico de animação.
• Corrigido um problema em que era possível criar uma conexão inválida por meio das operações
Desfazer e Refazer.
• Corrigida uma falha que pode ocorrer ao definir um nó de referência filho para um gráfico com um nó de
referência pai.
• A primeira articulação de objeto simulado não pode mais ser desafixada por uma operação de edição
em massa. Como a primeira articulação será sempre fixada, também removemos a opção de fixar para a
primeira articulação de objeto simulado a fim de evitar confusão.
• As operações de Desfazer que removem as condições de transição agora adicionam novamente as
condições na ordem correta.
• Operações de Desfazer que removem um parâmetro tag/float agora restauram tags/parâmetro em uma
condição de transição de tag/parâmetro.
• Corrigida uma possível falha que ocorria ao acionar ações de estado ao entrar nesse estado.
• Corrigido um erro de explosão de ragdoll que acontecia quando o nó raiz do ragdoll não era o primeiro
nó na configuração do ragdoll.
• O nó Ativar ragdoll agora verifica se a máscara simulada contém o nó raiz do ragdoll e só aplica a
extração de movimento nesse caso.
• Corrigida uma possível falha ao remover movimentos após salvar os movimentos modificados.
• Corrigido um erro no filtro de pesquisa da janela de parâmetros do gráfico de animação.
• Correção de colisores de ragdoll e roupa/detecção de acertos que foram criados com tamanho zero
devido aos OBBs terem um tamanho zero.
• Corrigida uma possível falha após gravar um gráfico de animação no Editor de animação e, depois,
habilitar o modo IA/Física no Editor.
• Corrigido um erro no construtor de ativos do gráfico de animação relacionado a gráficos de animação de
referência.
• Corrigidas as opções de alinhamento no menu de contexto da janela do gráfico de animação para que
agora funcionem corretamente.
• A exclusão de uma faixa de eventos na visualização de tempo agora fica registrada no histórico de
ações e pode ser desfeita.
• Agora é feito check-out automaticamente do arquivo de predefinição de evento de movimento ao salválo.

Gráficos
• Corrigida uma falha quando e_shadowsCascadesDebug estava habilitado em um dispositivo com
GMEM habilitado.
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• Corrigido um problema em que algumas texturas estavam sendo avaliadas incorretamente durante o
carregamento e o streaming.
• Corrigido um problema em que algumas falhas não estavam sendo retornadas corretamente no DX12.
• Corrigido um problema em que algumas comparações do DirectX estavam usando incorretamente a
comparação binária em vez da booliana.

Dispositivos móveis
• Correção para Android e iOS a fim de que as texturas exportadas com espaço de cor linear sejam
renderizadas corretamente.
• Corrigido um problema em que um operador de precedência superior estava alterando o resultado das
comparações.

Física
• Corrigido um problema em que os arquivos de configuração de física não carregam em compilações
de versão. Um sintoma do erro é que os materiais definidos nos componentes do colisor do PhysX não
serão carregados em compilações de versão.
• Corrigido um problema em que objetos com o componente Corpo rígido do PhysX eram afetados pela
gravidade quando eram ativados, apesar da opção Iniciar suspensão estar habilitada.
• Corrigido um problema em que os nós de Consulta de cena do PhysX causavam falha nos scripts
existentes.
• Corrigido um problema em que a Seta de depuração não era vista se uma Região de força estivesse
anexada ao componente do colisor de forma.
• Corrigido um problema em que a Forma do colisor do PhysX não era atualizada na Perspectiva do
editor.
• Corrigido um problema em que a Forma da cápsula podia ter uma altura definida menor que o raio da
Forma da cápsula sem efeito.
• Corrigido um problema em que a altura da Forma de polígono podia ser definida como um valor
negativo.
• Corrigida uma falha ao pressionar [Esc] após alterar e selecionar um valor no Editor.
• Corrigido um problema no componente Tecido em que alterar as configurações de Vento causava uma
falha visual durante o movimento da câmera.
• Corrigido um problema com as Regiões de força do PhysX em que o amortecimento linear com valores
altos aplicados a entidades fazia com que elas se movessem erraticamente para cima e para baixo e,
depois, disparassem para cima em alta velocidade.
• Corrigido um problema do Colisor do PhysX em que os valores de deslocamento não eram aplicados
corretamente no Editor do Lumberyard.
• Corrigido um problema no servidor Linux em que os gems do PhysX habilitados no Ubuntu 18.04.2 LTS
causavam um desligamento imediato.
• Corrigido um problema em que a execução de uma ação após referenciar o componente Forma
composta para si mesmo pela janela de exibição resultava em uma confirmação.
• Corrigido um problema em que Colisores não usavam a escala correta no modo de jogo.
• Corrigido um problema do Lumberyard versão 1.22 em que uma malha CryPhysics não respeitava a
escala.
• Corrigida uma inconsistência na implementação de valores da Configuração global.
• Corrigido um problema com as Regiões de força do PhysX em que valores de densidade muito alta para
a força de arrasto simples causavam um erro.
• Corrigido um problema em que a criação do gem de Tecido do NVIDIA com o Visual Studio 2019 falha.
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• Corrigida uma falha observada ao mudar para um novo nível no Projeto de exemplo.
• Corrigido um problema em que o botão IA/Física estava quebrado em relação aos comportamentos de
Física definidos anteriormente.
• Corrigido um problema em que uma política de conexão personalizada do EBus passava argumentos
inválidos para ConnectionPolicy::Disconnect()
• Corrigido um problema em que o corpo/colisor do Quadcopter PhysXSamples não estava sincronizado
com a malha de renderização.
• Corrigido um problema em que o Gem SystemComponent do PhysX não atualizava uma referência de
ativo da biblioteca de materiais padrão se ela fosse recarregada.
• Adicionada uma confirmação sobre a destruição do PhysXColliderComponent no Editor e do
MeshColliderComponent no jogo.
• Corrigido um problema em que chamar EditContext::UIElement com o tipo UIHandlers::CheckBox não
exibia uma caixa de seleção no editor.
• Corrigida uma falha que ocorria ao criar um nível de um nível já aberto.
• Corrigida a transformação da pose do corpo rígido para que ela seja atualizada corretamente se a
entidade associada for movida quando a física é desabilitada e habilitada novamente.
• Corrigidas as consultas de Cena do PhysX da Tela de script para que elas não mostrem avisos com um
grupo de colisão vazio.
• Corrigido um problema em que os nós de consulta de Cena do PhysX afetam os scripts existentes.
• Corrigido um problema em que uma propriedade de Material de física não era exportada corretamente
para a configuração da versão.
• Corrigido um problema em que objetos com o componente Corpo rígido do PhysX eram afetados pela
gravidade quando eram ativados, apesar da opção "Iniciar suspensão" estar habilitada.
• Corrigido um problema em que o PVD não estava desabilitado na compilação da versão.

Script Canvas
• O Componente de tag AddTags agora aplica tags corretamente.
• Não será mais exibido um erro de confirmação ao fechar o Editor.
• Os Eventos de script recém-criados no Editor de ativos com um ou mais eventos não geram mais erros
no Console ao salvar.
• O Editor Lua não trava mais ao substituir todo o texto pela opção de quebra habilitada.
• Adicionada validação para evitar vários Eventos de script com o mesmo nome, o que anteriormente fazia
com que o método de Evento de script fosse executado duas vezes.
• Corrigido o comportamento ao salvar marcadores da Tela de script que contêm números.
• Corrigido o problema em que os nós da Tela de script eram corrompidos após executar as ações
Desfazer e Refazer de mostrar e ocultar slots de nó não utilizados com atalhos de teclado.
• Salvar uma tela de script com um nó com um campo de texto estendido agora mantém o tamanho do
campo de texto.
• Os valores de retorno do Evento de script são processados corretamente.
• Se você estiver com a visualização reduzida ao clicar duas vezem em um erro/aviso, a Visualização da
tela não será mais ampliada.
• Corrigido o acoplamento de nó ao usar um nó EBus.
• Corrigido o comportamento ao comparar valores de ponto flutuante.
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• Removido o nó Anulação de cor.
• Corrigido o comportamento do menu Editar tela de script acionado com o botão direito do mouse.

Fatias
• Alterada a forma como a opção Selecionar raiz da fatia > funciona para impedir que fatias muito
aninhadas preencham a tela. A opção acionada com o botão direito do mouse foi retrabalhada para
corresponder à navegação Esboço da entidade com as teclas de seta:
• Ctrl+Up seleciona a primeira raiz de fatia acima da seleção na lista.
• Ctrl+Down seleciona a primeira raiz abaixo da seleção.
Os controles agora são relativos à lista em vez da hierarquia.
• Ao fazer alterações em fatias existentes, salvar não reordenará mais os IDs associados.
• Ao salvar fatias, não será mais exibido um aviso no Console sobre SetRotation estar defasado.

Sistema de compilação do Waf
• Corrigido um problema com o Visual Studio 16.6.0 em que haveria falha na compilação de alguns
projetos.
• Corrigido um problema em que módulos de usuário que não estão explicitamente incluídos na
especificação não eram adicionados aos projetos gerados do Android Studio.
• Corrigido um problema ao gerar uma compilação dedicada à depuração quando o gem Exemplo de
registro em log de cena estava habilitado.
• Corrigido um problema ao gerar uma compilação sem cabeçalhos pré-compilado.

UI (LyShine)
• Corrigido um erro que permitia que caixas de rolagem dinâmicas fizessem referência a si mesmas,
causando geração infinita.
• Corrigimos um erro em que elementos que se destruíam causavam uma falha.
• Corrigida uma falha ao usar nullptrs com nós de Âncoras de interface do usuário, Deslocamentos de
interface do usuário ou Preenchimento da interface do usuário.

APIs defasadas
As seguinte APIs estão defasadas no Lumberyard Beta v1.24:
• As seguintes APIs estão defasadas em PhysX::ColliderComponentRequestBus:
• GetShapeConfigFromEntity(): use GetShapeConfigurations() em vez disso. Esse método
retorna um vetor que contém um par {ColliderConfiguration, ShapeConfiguration} para
cada forma.
• GetColliderConfig(): use GetShapeConfigurations() em vez disso. Esse método retorna
um vetor que contém um par {ColliderConfiguration, ShapeConfiguration} para cada
forma.
• GetShape(): use GetShapes() em vez disso. Esse método retorna um vetor de ponteiros Shape.
• GetNativePointer(): use GetShapes() em vez disso. Esse método retorna um vetor de
ponteiros Shape que podem ser percorridos, e GetNativePointer() pode ser chamado em cada
Shape.
• As seguintes APIs em I3DEngine::Terrain foram defasadas:

39

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
APIs defasadas
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual

float GetTerrainElevation(float x, float y, int nSID = DEFAULT_SID) = 0;
float GetTerrainZ(int x, int y) = 0;
float GetTerrainSlope(int x, int y) = 0;
int GetTerrainSurfaceId(int x, int y) = 0;
bool GetTerrainHole(int x, int y) = 0;
Vec3 GetTerrainSurfaceNormal(Vec3 vPos) = 0;
int GetHeightMapUnitSize() = 0;
int GetTerrainSize() = 0;
int GetTerrainSectorSize() = 0;
bool IsTerrainActive() = 0;

Todos os serviços de API relacionados ao terreno estão agora disponíveis por
AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus.
• As seguintes APIs de ColliderComponentRequestBus foram defasadas:
• IsStaticRigidBody()
• GetStaticRigidBody()
Use o novo componente de tempo de execução StaticRigidBodyComponent, em vez disso.
• As seguintes APIs PhysX::SystemRequests estão defasadas:
• PhysX::SystemRequests::CookTriangleMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequests::CookTriangleMeshToFile()
• PhysX::SystemRequests::CookConvexMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequests::CookConvexMeshToFile()
Elas foram movidas para a classe PhysX::SystemRequestsBus:
• PhysX::SystemRequestsBus::CookTriangleMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookTriangleMeshToFile()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookConvexMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookConvexMeshToFile()
• As seguintes APIs na classe RayCastWorldSpace (definidas em WorldNodes.h) foram defasadas:
RayCastLocalSpace()
RayCastMultipleLocalSpace()
OverlapSphere()
OverlapBox()
OverlapCapsule()
OverlapQuery()
ShapecastQuery()
SphereCast()
BoxCast()
CapsuleCast()

• As seguintes macros para compiladores legados foram defasadas:
AZ_STATIC_ASSERT
AZSTD_STATIC_ASSERT_BOOL_CAST
AZ_HAS_NULLPTR_T
AZSTD_UNDERLAYING_TYPE
AZ_HAS_INITIALIZERS_LIST
AZ_HAS_TEMPLATE_ALIAS
AZ_DELETE_METHOD = delete
AZ_DEFAULT_METHOD = default
AZ_RESTRICT __restrict
AZ_FUNCTORALLOCATOR_CONSTEXPR constexpr

• Outras alterações de API:

40

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Problemas conhecidos

• As seguintes APIs serão alteradas para usar AZ::EntityId em vez de AZ::Entity* em uma
versão futura:
• EditorEntityContextRequests::CreateEditorEntity()
• EditorEntityContextRequests::CreateEditorEntityWithId()
• EntityCompositionRequests::AddExistingComponentsToEntity()
Como você não pode sobrecarregar um método apenas por tipo de retorno, criamos métodos
complementares que podem ser usados para evitar uma alteração importante:
• EditorEntityContextRequests::CreateNewEditorEntity()
• EditorEntityContextRequests::CreateNewEditorEntityWithId()
• EntityCompositionRequests::AddExistingComponentsToEntityById()
Esses métodos executam as mesmas ações, somente eles retornam um AZ::EntityId em vez de
um AZ::Entity*.
• Devido a mudanças em como as Camadas afetam a visibilidade das Entidades do editor na janela de
exibição, chamar GetCurrentVisibility() ou SetCurrentVisibility() geralmente levará a
resultados contraditórios. Como resultado, eles estão sendo defasados.
Em vez disso, chame EditorEntityInfoRequests::IsVisible() para
verificar a visibilidade da entidade. Para definir a visibilidade da entidade, chame
EditorEntityHelpers::SetEntityVisibility(). Também é possível
escutarEditorEntityVisibilityNotifications::OnEntityVisibilityChanged e rastrear
o estado internamente.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.24 tem os seguintes problemas conhecidos:

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas no osso raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema, não aplique rotações no
osso raiz de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
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antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere de ponto final (.).
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.
• Ainda não há suporte para NDK 20. Isso está planejado para uma versão futura.

Android Studio
Ao abrir um projeto do Android Studio no Windows, você pode receber um aviso sobre módulos CMake
que excedam o tamanho máximo de caminho de arquivo. Como o Sistema de compilação Waf lida com
compilações nativas, você pode ignorar esses avisos com segurança.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, um arquivo .actor não será criado. Para criar
um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes no
arquivo .fbx.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos talvez não processe os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.
• O Ragdoll requer uma cadeia contínua de articulações. Por exemplo, se tiver uma configuração de
ragdoll bípede com articulações de quadril e ombro, você deverá adicionar todas as articulações
intermediárias para garantir um comportamento aceitável. Se você não adicionar as articulações
intermediárias, como as articulações da coluna, o ragdoll produzirá um comportamento indesejado.
• A saída renderizada do Track View será afetada se um ator nos quadros tiver componentes Simple
Motion (Movimento simples) e Anim Graph (Gráfico de animação) e for controlado pelo Animation
Editor. A reprodução da animação no vídeo da saída renderizada parece mais rápida do que o normal
e é multiplicada com base na saída FPS do vídeo. Para contornar este problema, você pode usar
o software de captura de vídeo externo para gravar a reprodução da animação ao executar suas
sequências.
• Depois de iniciar uma instância de servidor e uma instância do cliente de um jogo, o cliente pode usar
controles para alterar a animação de um personagem.
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• Gatilhos de peso para o nó Blend N são automaticamente definidos como zero. Altere manualmente o
trigger de peso ou clique no botão Distribuir uniformemente.
• O editor deixará de funcionar se você usar caracteres especiais, como " ou %, para o ID de movimento
em um conjunto de movimentos.
• Em uma sessão da área de trabalho remota, abrir um arquivo .fbx no Animation Editor fará com que o
Lumberyard Editor pare de funcionar. Isso acontece devido a um problema conhecido com o OpenGL e
RDP.
• Para objetos simulados, pode haver instabilidade visual no Animation Editor ou durante o modo de jogo.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar zonas tridimensionais em um nível que será usado para acionar
eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de Asset Builder
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
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• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Asset Builder e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics (IA/física).
• O gerenciador de cache de arquivo não foi transferido para novos alocadores.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
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obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte do Amazon API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Cloud Canvas Resource Manager não são compatíveis
com versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contenha vários gems
da nuvem ou grupos de recursos, a transação de implantação talvez não seja bem-sucedida. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não é atualizado corretamente quando a implantação é alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao OpenSSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda seja
criado com êxito.
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• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard, você verá uma
mensagem de erro incorreta.
• No Credentials Manager (Gerenciador de credenciais), depois que você executa várias operações de
criação e exclusão de perfil, a lista de perfis não é atualizada corretamente, e os perfis já excluídos ainda
podem estar presentes na lista de perfis.

Gems da nuvem
Os gems de nuvem possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems da nuvem agora são criados usando o controle de versão para evitar futuras alterações. O
controle de versão do gem da nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação talvez não seja bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os
gems da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter habilitado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem do Defect Reporter
• O DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
correspondentes não serão excluídos do diretório do Cache.
• Quando você cria um mapa de calor com um nome que tenha espaços ou símbolos, ele é criado, mas
ocorre uma falha na exclusão do mapa de calor com uma mensagem "Não foi possível excluir o mapa
de calor".
• A guia REST Explorer (Explorador REST) do Defect Reporter Cloud Gem Portal não é carregada
corretamente com os seguintes erros:
• Falha ao obter as chaves do projeto. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de Serviço:
ocorreu um erro interno de serviço."
• Falha ao obter os mapeamentos de campo. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de
Serviço. Ocorreu um erro interno de serviço.

Gem de nuvem de conteúdo dinâmico
• Quando você cria dois manifestos diferentes que tenham arquivos de pacote com o mesmo nome,
ocorre o seguinte:
• O segundo arquivo .pak substitui o primeiro arquivo .pak.
• Na guia Overview (Visão geral) do Cloud Gem Portal, o primeiro arquivo .pak não aparece mais no
primeiro manifesto.
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In-Game Survey Cloud Gem
• Pode haver falha nas seguintes combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer com um
erro:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• As combinações de caminho / VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
Os parâmetros activation_end_time e activation_start_time são necessários para concluir
a operação, embora a interface de usuário indique que eles são opcionais.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando você adiciona uma pergunta predefinida, uma nova pergunta é criada sem respostas para
escolher mesmo quando a lista de respostas foi fornecida.

Gem da nuvem de placar
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
Haverá falha na operação.
• /score – POST
O parâmetro de valor aceita um ponto para notação decimal e um e para notação científica, mas
esses símbolos são ignorados quando um número é transferido para a pontuação. Em vez disso, o
valor retornado é a parte inteira do valor transferido. Por exemplo, 1e+2 é retornado como 1.
• /score – POST
Quando o gem Player Account está habilitado na mesma pilha de implantação, há falha na operação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões em que FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem Portal
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /admin/accountSearch – GET
Haverá falha na operação com o status de erro 0 se ela for executada com os parâmetros Email ou
CognitoIdentityId.
• /admin/accounts – POST
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /ban/playerban – DELETE
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Há falha na operação com o status de erro 400.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots do Amazon Lex, intenções
e tipos de slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem
publicados ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre as regiões compatíveis, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de exemplo de texto
para fala.
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /speechlib – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.
• /tts/export – POST
A operação não relatará erros se o parâmetro entries contiver um conjunto vazio de aspas duplas
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
A operação relata êxito, desde que qualquer string seja transmitida para o parâmetro key.
• /tts/runtimecache – POST
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A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.
• /tts/runtimecapabilities – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account (Editar conta do jogador), não será
possível salvar as alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message
of the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit e Delete para todos os blocos de
mensagens.
• Os gems da nuvem não serão exibidos no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- aparecerá como
xx--xx.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você selecionar uma camada no Descritor de entidades enquanto a ferramenta de conversão estiver
ativa, a área de coordenadas/transformação na barra de ferramentas inferior ficará disponível para a
inserção de valores manualmente. Este é um comportamento incorreto e pode criar problemas.
• Você poderá perceber o seguinte ao salvar as alterações das entidades em uma camada específica:
• A posição da câmera é salva no arquivo de nível, o que resulta em arquivos sendo gravados em disco.
• Se uma alteração do C++ resultar na atualização da serialização de dados para uma entidade, a
atualização automatizada será considerada como uma alteração a ser salva em disco. Para contornar
esse problema, faça o seguinte:
• Salve novamente as entidades relevantes depois de modificar componentes no C++. Isso permite
que você verifique se as alterações se comportam como esperado.
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• Ajuste seu fluxo de camadas para clique com o botão direito do mouse e salve as camadas
individuais.
• Confirme com sua equipe se você pode verificar suas camadas no controle do código-fonte. Isso
pode ajudar a separar alterações de usuários e alterações automatizadas.
• O Lumberyard Editor deixará de funcionar se você abrir o Lyzard.exe, clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade e selecionar Cut component, (Cortar componente) e abrir o nível.
Para contornar esse problema, use a opção Delete component (Excluir componente).

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Variáveis de console. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos legados em sequências Track View (Rastrear visualização) não são automaticamente
convertidos em entidades de componente. Para contornar esse problema, você pode recriar
manualmente as sequências no Track View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.
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Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O executável Processador de ativos localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

Editor
• O atributo “ReadOnly” não será propagado adequadamente de pais para filhos no Editor de
propriedades refletidas.

EMotion FX (EMFX)
Apresentado na v1.23: se você habilitar o EMotionFX Gem no Linux, será necessário instalar o libxmu
para executar o Servidor Dedicado Linux. Use o comando a seguir para instalar o libxmu:
apt install libxmu6

Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.
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2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX às vezes. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
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• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver esse problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files agora
seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Mapas de brilho
O uso de mapas de brilho em Substâncias importadas não configura corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL)
e conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar a Transparência independente de ordem (OIT, Order Independent Transparency), você
deve recompilar com o SDK do Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar
uma GPU que dê suporte a RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh (Malha) não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguintes nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
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• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

GridMate
Os serviços a seguir serão desativados e substituídos por gems em uma versão futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar o Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da
interface do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza
a resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.
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Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclua espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.
• Você deverá habilitar o sistema de compilação legado quando criar com Xcode 10.1 e cada vez que
gerar um novo projeto Xcode. Isso garante que o aplicativo poderá ser instalado com êxito. Para habilitar
o sistema de compilação legado no Xcode, escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações do
projeto). Em Shared Project Settings (Configurações compartilhadas do projeto), selecione Legacy Build
System (Sistema de compilação legado).
• Você deverá usar um servidor compilador de sombreamento no seu computador macOS quando criar
arquivos de sombreamento .pak para compilações de versão. Usando a versão do macOS do servidor
compilador de sombreamento, gere sombreamentos e use o script lmbr_pak_shaders.sh para criar
os arquivos .pak. Salve os arquivos .pak no diretório dev\Build\.
• Para gerar arquivos .pak de ativos no seu computador macOS, faça o seguinte:
1. Use o Processador de ativos para gerar os ativos.
2. Execute o comando a seguir no diretório dev\.
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks
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Projetos de inicializador
Os projetos de inicializador unificados de cliente e servidor entre plataformas foram adicionados ao
Lumberyard versão 1.22. Em uma versão futura, esses projetos substituirão os projetos de inicializador
existentes específicos da plataforma.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso não pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo
de experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.
Você não pode fazer download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk setups
na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
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manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer download de
SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain (Gerar terreno) no menu Terrain
(Terreno) não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
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• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
A instalação do Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e faça download do instalador.
• O filtro do Windows Defender SmartScreen pode acionar um aviso quando você tenta executar o
instalador do Lumberyard. Para continuar com a instalação, confirme se o arquivo executável é seguro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
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• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
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• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa a ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos necessário não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor
do tipo de parâmetro esteja definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials
(Exportar materiais) não exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma
mensagem que diz, "0 arquivo de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você
pode verificar manualmente os arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

NVIDIA Cloth
• A visualização de depuração do Cloth não será exibida na execução a partir de iniciadores.
• O Cloth não oferece suporte a texturas LOD.
• O Cloth não oferece suporte a transformações dimensionadas.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import (Importar) também não funcionam.
• O componente Particle (Partícula) não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos
emissores de GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da
partícula x, y e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas GPU não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y

63

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Controle de fonte do Perforce

• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo offline.

Física (legado)
O sistema de física legado tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy de física for removida de um grupo de malha, você deverá executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy de física:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente de Física, será necessário entrar e sair
do modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics (IA/Física) para que a alteração tenha efeito.

PhysX
O sistema PhysX possui os seguintes problemas conhecidos:
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• O sistema PhysX e o sistema de física legado ainda não têm paridade de recursos.
•
• Pode ser possível que o Controlador de personagens do PhysX suba inclinações ou degraus mais altos
do que o esperado se o valor da Altura do degrau estiver definido como 0 ou se o Ângulo de inclinação
máximo estiver definido como um valor pequeno (por exemplo, 15 graus ou menos).
• Atualmente, não há nenhum mecanismo para desabilitar automaticamente as colisões entre um
Controlador de personagens do PhysX e um Ragdoll do PhysX pertencente ao mesmo personagem, o
que fará com que os personagens simulados se comportem inesperadamente. As colisões podem ser
evitadas usando as configurações de filtragem de colisão para o controlador e os nós ragdoll.
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Apresentado na v1.24: se o colisor do PhysX e a malha forem do mesmo tamanho, você observará
tremulação durante a renderização. Esse comportamento é esperado.
• Apresentado na v1.24: problemas funcionais e de renderização, como tremulação, ocorrerão se você
aplicar impulso para entidades pai-filho que tenham componentes de Corpo rígido do PhysX. Para
contornar este problema, use articulações.
• Apresentado na v1.24: colisores que cruzam o terreno podem resultar em comportamento inesperado.
Por exemplo, um objeto pode ser lançado para o espaço, tremular ou diminuir o desempenho. Se você
precisa fazer a interseção de um colisor com o terreno, use um valor pequeno para o tamanho do
colisor.
Esses cenários podem ser atenuados desmarcando a caixa de seleção Coletor de contato persistente
na janela Configuração global do PhysX.
Da mesma forma, os colisores com velocidade realmente alta podem passar através de colisores finos,
como o terreno.
• Apresentado na v1.24: problemas funcionais e de renderização, como tremulação, ocorrerão se você
aplicar impulso para entidades pai-filho que tenham componentes de Corpo rígido do PhysX.
• Quando há mais de um componente PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX) no nível, aumentar os
parâmetros Position Iteration Count (Contagem de iteração da posição) e Velocity Iteration Count
(Contagem de iteração da velocidade) de um ragdoll afeta os outros ragdolls.
• Apresentada na v1.23: a modificação da Transformação do mundo de entidades com Componentes de
corpo rígido do PhysX não cinemáticos no tempo do jogo (com scripts) não é compatível e pode resultar
comportamento inesperado.
• Apresentado na v1.24: os casos existentes de uso de RayCast e ShapeCast devem ser
avaliados para ver onde as colisões do interior da malha de colisão são desejadas. Nesses
casos, o sinalizador Physics::HitFlags::MeshBothSides precisa ser adicionado ao
RayCastRequest::m_hitFlags ou ao ShapeCastRequest::m_hitFlags.
Observação: isso se aplica apenas a malhas triangulares. Malhas primitivas e convexas são
consideradas sólidas e farão a colisão do interior se a posição inicial do raio estiver dentro da forma (a
distância será 0 neste caso).
• Apresentado na v1.24: se o solucionador TGS do PhysX estiver habilitado, os ragdolls com posição
alta ou contagens de iteração de velocidade podem se tornar instáveis. Observe que o PhysX agrupa
internamente os corpos próximos para simulação e usa as maiores contagens de iteração de qualquer
objeto no agrupamento, portanto, os ragdolls com altas contagens de iteração podem afetar outros
ragdolls próximos.
• Decomposição de malha V-HACD:
• Apresentado na v1.24: a decomposição de malha só estará disponível se o tipo de exportação estiver
selecionado como convexa ou primitiva.
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• Apresentado na v1.24: os resultados reais obtidos pela decomposição dependem principalmente da
biblioteca V-HACD e estão fora de nosso controle.
• Importação do FBX:
• Apresentado na v1.24: quase qualquer malha FBX será exportável, mas a precisão do resultado
dependerá da proximidade da malha em relação a uma das primitivas compatíveis.
• Apresentado na v1.24: o Lumberyard tentará corrigir uma primitiva de cada nó selecionado para
exportação. Ele não reconhecerá várias formas primitivas contidas no mesmo nó.
• Apresentado na v1.24: o algoritmo considera apenas os vértices da malha, não as bordas/faces. A não
ser por alguns casos de borda, isso geralmente é suficiente, mas o usuário pode precisar configurar os
parâmetros de exportação corretamente para que um resultado desejável seja obtido.
• Apresentado na v1.24: o algoritmo está sujeito a restrições matemáticas e não funciona bem se a
malha tiver proporções ou tamanhos extremos. Da mesma forma, uma nuvem de vértice que ocupa
predominantemente um subespaço de dimensão inferior (plano, linha ou ponto) não funcionará bem.
• Apresentado na v1.24: o dimensionamento não uniforme de colisores primitivos automaticamente
ajustados pode ter um comportamento pouco intuitivo e não é recomendado.

Terreno do PhysX
O terreno do PhysX tem os seguintes problemas conhecidos:
• Apresentado na v1.24: por razões históricas, o componente Terreno do PhysX pode ser adicionado ao
nível por meio do Inspetor de entidades, o que não é ideal. A razão pela qual não é ideal é porque esse
componente não deve ser instanciado mais de uma vez em todo o nível. Por razões de compatibilidade
com clientes existentes e fatias criadas anteriormente, isso foi deixado como está.
No futuro e para novos projetos, use o Inspetor de nível para adicionar o componente Terreno do PhysX
ao nível. Sempre adicione o componente de nível Terreno legado antes de adicionar o componente
Terreno do PhysX.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
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• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O gatilho da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Assistente de configuração
O link do YouTube na guia Conceitos básicos do Assistente de configuração está quebrado. Isso será
corrigido em uma próxima versão.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard não oferece suporte ao seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
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um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar o Cloud Canvas, poderá
usar o Lua para scripts.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.
• Você não pode preencher contêineres (matrizes e mapas) usando o painel de variável. Você deve
preenchê-los usando nós no gráfico.
• Você não pode usar EntityIds como chaves em contêineres durante a edição. No entanto, você ainda
pode adicioná-los em tempo de execução.
• Os nós nas versões 1.11, 1.12 ou 1.13 do Lumberyard podem não formar mais conexões com novos
nós. Para corrigir isso, pode ser necessário recriá-los.
• Ao usar os novos nós dinâmicos da versão 1.19, é possível que o Lumberyard pare de funcionar se uma
lógica de gráfico inválida for criada. Especificamente, isso ocorre quando você usa um nó dinâmico em
dois threads de execução em que os dados são passados somente de um thread de execução. Para
corrigir isso, reforme as conexões do nó dinâmico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse para criar uma entidade, a nova entidade será exibida
na parte superior do Entity Outliner (Descritor de entidades). Isso ocorrerá se você não clicar com o
botão direito do mouse em uma entidade existente para iniciar a duplicação.
• O recurso Stick duplicate to cursor (Manter duplicação no cursor) não funciona adequadamente. Se você
marcar essa caixa de seleção e clicar com o botão direito do mouse em uma entidade para duplicá-la, a
entidade duplicada não será mantida.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Starter Game tem quedas na taxa de quadros até 5 FPS e não pode manter mais de 15 FPS após o
jogador deixar o navio acidentado. Durante as lutas, quando o jogador e os inimigos estão atirando um
no outro, a taxa de quadros pode ser muito instável com cortes ocasionais.
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• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
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• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográfica de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos podem não ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta o Navmesh) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.

2.

Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.

3.

Repita as etapas 1 e 2.

4.

Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.

b.

Clique em Change tile resolution.

c.

Para a resolução, selecione 2048x2048.
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d.

Clique em OK.

e.

Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update (Atualizar) na caixa de diálogo Render Output (Saída de renderização) não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion (Movimento simples) e tentar mover o ajuste da trilha
para frente e para trás em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de gatilho em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de gatilho não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de gatilho em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.
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Telas de interface do usuário
As telas de interface do usuário têm os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o gem LyShineExamples está habilitado, as referências aos seguintes arquivos no diretório
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ são inválidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.
• Em alguns casos, a lista de plataformas válidas configuradas pode se tornar inválida. Quando isso
acontecer e você executar o comando lmbr_waf configure, poderá receber a seguinte mensagem
de erro:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para contornar esse problema e continuar a criar seu projeto:
1. Navegue até o diretório BinTemp.
2. Exclua o arquivo valid_configuration_platforms.json.
3. Insira o comando a seguir novamente.
lmbr_waf configure

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
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• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático no fórum
Game Dev.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• O GameplayNotificationBus não é compatível com o Lua para float, Vector3, string e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
• A interface IPlatformOS será desativada e substituída por gems em uma versão futura.
• A interface ILocalizationManager será desativada e substituída por um gem em uma versão futura.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.23 (fevereiro de 2020)
No Lumberyard Beta 1.23, atendemos vários dos seus pedidos mais comuns, que incluem mais de 40
melhorias de estabilidade e desempenho. Se você gosta de física e animação (quem não gosta? Como
gamers que somos, nós certamente gostamos!) ou se você está buscando começar 2020 com uma versão
Beta com muitas melhorias de qualidade, continue lendo.
À medida que continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa
comunidade cujas sugestões nos ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento
inicial, revisamos mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continue
enviando comentários para nossos fóruns e também para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as
mais recentes atualizações do Lumberyard, siga-nos no Twitter, no Facebook e em nosso blog.
Pretende obter a v1.23 do Amazon Lumberyard, ou deseja experimentá-la? Faça download dele aqui!
Já tem a ferramenta? Compartilhe seus comentários nos fóruns do Amazon Lumberyard.
Tópicos
• Destaques (p. 74)
• Últimas alterações (p. 82)
• Próximas alterações planejadas (p. 83)
• Melhorias (p. 83)
• Correções e depreciações (p. 91)
• Problemas conhecidos (p. 94)

Destaques
Veja a seguir um exemplo dos novos recursos e melhorias encontrados no Lumberyard Beta 1.23.
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Novos tutoriais
Antes de se aprofundar nos novos recursos que preparamos, confira nossos novos tutoriais.
• Uma série de vídeos de quatro partes sobre o EMotionFX, nosso sistema de animação. Ele explicará
como a locomoção de um personagem e o sistema de mira sobre o ombro estão configurados e como
é possível modificá-los com o novo gem do PhysXSamples. (Consulte o restante das notas de release
para obter mais detalhes sobre esse gem.) Confira-os aqui.
• Um novo tutorial elaborado para acompanhar os tutoriais de vídeo Noções básicas de movimentos.
Ele explicará como trabalhar com câmeras, Script Canvas e PhysX para obter uma esfera de giro com
controles de teclado e mouse em uma cena. Leia aqui.

Gem de tecido da NVIDIA
Temos o orgulho de anunciar o lançamento “experimental” de um dos nossos recursos mais solicitados:
suporte para tecido com física. O tecido da NVIDIA permite que designers e artistas criem, personalizem
e iterem de forma rápida e fácil em simulações de tecido. Com o gem de tecido da NVIDIA, é possível
adicionar uma simulação de tecido aos seus personagens e ambientes, criando cenas mais realistas e
dinâmicas. Lembre-se: tudo é mais divertido com uma capa extravagante e esvoaçante ao vento.
(Bem, nós não temos uma capa limpa agora. Esquecemos de lavá-la. Aqui está a nossa roupa lavada,
pendurada para secar.)
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Leia mais sobre isso em nossa documentação. Experimente e conte-nos o que você acha.

Pipeline de atualização de fatia
O outro grande pedido de vocês que atendemos é sobre um melhor gerenciamento de fatias. As fatias
podem ser difíceis de gerenciar à medida que seu projeto cresce em tamanho e escopo (você está criando
um jogo, afinal). Por isso, criamos um formato atualizado para fatias e o pipeline de atualização de fatia
que, depois de habilitado, permite que o processador de ativos converta de forma inteligente e inteligente
nossas fatias para o novo formato.
O novo formato de fatia estende o esquema XML de fatia para representar patches de dados como tipos
de dados legíveis e valores, em vez de um fluxo de bytes hexadecimal.
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Alguns benefícios deste novo formato de fatia incluem:
• Um formato XML atualizado que pode ser editado e gerenciado diretamente em um nível de detalhe
muito maior.
• Suporte para um melhor versionamento da serialização de componentes. Isso permite usar os novos
criadores TypeChange e NameChange.
• Um novo pipeline que verifica e converte ativos de componentes de fatia para o novo formato.

Leia mais sobre como funciona o novo formato de fatia, como usar o novo formato para o versionamento
do componente de fatia e como atualizar seu projeto para usá-lo. Não sabe o que é uma “fatia”? Leia sobre
eles aqui.

Gem do PhysXSamples
O novo gem do PhysXSamples abriga uma coleção de fatias e scripts de exemplo. Eles vão desde
exemplos de recursos introdutórios até um controlador de personagens em terceira pessoa totalmente
animado, também conhecido como “O Cowboy”. Esse gem serve como uma biblioteca de exemplos para
recursos do Lumberyard comumente usados. Ele será atualizado regularmente com novos exemplos para
você experimentar.
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Comece a usá-lo habilitando os Gems do PhysXSamples por meio do Configurador de projetos.
Para obter mais informações, consulte as Melhorias e alterações do Amazon Lumberyard Beta
1.23 (p. 83)

Gem do DevTextures
O gem do DevTextures é uma coleção de texturas usadas para desenvolvimento e depuração. Ele inclui
uma variedade de tipos de textura de grade, como xadrez cinza médio, grades de depuração UV e também
formas simples como ponto e anel. Vamos adicionar mais texturas para uso ao longo do tempo, então,
continue atento enquanto continuamos atualizando o Lumberyard Beta.
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Comece a usá-lo habilitando os Gems do DevTextures por meio do Configurador de projetos.
Para obter mais informações, consulte as Melhorias e alterações do Amazon Lumberyard Beta
1.23 (p. 83)

Animação: otimizações do EMotionFX (EMFX)
Fizemos algumas melhorias importantes de desempenho em como o EMFX funciona nos bastidores.
Essas alterações serão notáveis principalmente em cenas que têm vários atores animados.
• Otimizações gerais: fizemos otimizações no tempo de execução do EMotion FX em um esforço contínuo
para melhorar seu desempenho. Especificamente, mudamos da implementação do quaternião interno
do EMotion FX para uma nova classe AZ::Quaternion, que usa instruções SIMD para alcançar
transformações mais rápidas e precisas. Também fizemos melhorias de desempenho na implementação
da classe Pose e na resolução do gráfico de animação.
• Otimização de esqueleto: adicionamos um novo modificador de configurações do FBX para atores, que
analisa as informações de skin fornecidas com seus dados de malha e determina o conjunto mínimo de
articulações que precisam ser habilitadas para usar o personagem corretamente. Isso pode melhorar o
desempenho, principalmente quando você tem vários atores animados em uma cena.
Para obter mais informações sobre esses recursos novos e atualizados, leia Melhorias e alterações do
Amazon Lumberyard Beta 1.23 (p. 83).
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Últimas alterações
O Lumberyard Beta 1.23 apresenta as últimas alterações a seguir como parte dessa versão. Analise
seus projetos para determinar se elas afetam você. Se você precisar de orientações sobre essas últimas
alterações, informe-nos em nossos fóruns.

Suporte a Linux para o desenvolvimento do
Lumberyard
Important
Agora, a versão mínima com suporte do Ubuntu Linux para o desenvolvimento do Amazon
Lumberyard é o Ubuntu 18.04 LTS (“biônico”). Essa alteração alinha nossa história de
desenvolvimento no Linux a respeito de uma versão que tem suporte de longo prazo atual.
Essa alteração afeta os desenvolvedores do Linux que criam e executam o mecanismo do
Lumberyard e suas ferramentas, incluindo processador de ativos, criadores de ativos e gems.
Especificamente, o Lumberyard foi atualizado para oferecer suporte a:
• Mecanismo do Lumberyard, ferramentas de ativos e compilação do gem no Linux Ubuntu 18.04.
• Compilações do Linux em C++ 17/clang 6.0.0.

Suporte à implantação de frota do GameLift com o
Lumberyard
Important
Se seu título usa frotas do Amazon GameLift em instâncias do Amazon Linux EC2, agora, o
Amazon Linux 2 é a única plataforma oficialmente compatível com servidores dedicados do
Amazon GameLift criados com o Lumberyard. As plataformas do Amazon Linux 1 agora são
consideradas defasadas para o Amazon GameLift.
Estamos fazendo essa alteração de acordo com a estratégia de desativação da Amazon para o AL1.
Observe que a alteração no suporte ao desenvolvimento do Linux para o Ubuntu 18.04 LTS não garante a
compatibilidade com o Amazon Linux ao criar softwares e que o Amazon Linux foi programado para o fim
da vida útil em dezembro de 2020.
• Para ver qual versão do Linux sua instância do EC2 de frota do GameLift está executando, conecte-se a
ela e execute o seguinte comando: cat /etc/system-release.
• Ao executar o compilações do servidor dedicado Ubuntu 18.04 Linux no Amazon Linux 2, é
necessário garantir que glibc 2.27 esteja disponível para o servidor. Para fazer isso, crie
e instale glibc 2.27 como parte do script GameLift install.sh. Para ter um exemplo
disso, analise a linha 114 deste script de shell de exemplo que fornecemos no GitHub:
MultiplayerSample_CreateGameLiftPackage.sh.
• Para obter instruções sobre como migrar do Amazon Linux para o Amazon Linux 2, consulte a
documentação do AWS EC2 e as Perguntas frequentes do Amazon Linux 2.

Suporte a SSE
Important
A partir desta versão, 1.23, o hardware cliente que não oferece suporte a SSE4.1 não poderá
executar os componentes principais do Lumberyard. Essa alteração afeta somente o Lumberyard
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Editor e os clientes do jogo. As compilações do servidor de jogos não são afetadas por esse
requisito.
É possível verificar se seu hardware cliente oferece suporte a SSE4.1 fazendo download da
ferramenta coreinfo para Windows e executando o seguinte comando: coreinfo -f. Se a linha de
saída para SSE4.1 tem um “*”, o SSE4.1 tem suporte no hardware. Caso contrário, se o hardware
oferece suporte a SSE4.1, a linha tem um “-”.
O SSE 4.1 será necessário para todos os componentes do Lumberyard (incluindo servidores de
jogos) no futuro. Cuidado com este espaço.

Suporte à versão do Visual Studio 2017
Important
Agora, a versão mínima com suporte do Visual Studio 2017 é 15.9.14. Versões anteriores a essa
não tem suporte no Amazon Lumberyard.

Suporte para Java Development Kit e Android
Important
Agora, para desenvolvedores Android, o Google Android Studio é um software necessário, pois
substitui totalmente o JDK.

Próximas alterações planejadas
As seguintes alterações estão planejadas para uma próxima versão do Lumberyard:

Suporte à versão Python
Important
Em uma próxima versão, o Amazon Lumberyard mudará para Python 3.7.5. Nesse momento,
removeremos versões mais antigas do Python da instalação do Lumberyard.

Melhorias
O Lumberyard Beta 1.23 fornece uma série de melhorias pedidas pelos clientes, especialmente em relação
à física e ao gerenciamento de fatias. Confira!
Tópicos
• Gerenciamento de ativos (fatias) (p. 84)
• Editor (p. 84)
• EMFX (animação) (p. 85)
• Móvel (gráficos) (p. 85)
• Física (p. 85)
• UI (LyShine) (p. 90)
• Suporte (bibliotecas) (p. 90)
• Sistemas (p. 90)
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Gerenciamento de ativos (fatias)
Fizemos algumas alterações no formato de arquivo de ativo de fatia e criamos um pipeline de atualização
de fatia que, depois de habilitado, permite que o processador de ativos converta automaticamente suas
fatias para o novo formato. Esse novo formato de arquivo de fatia permite um gerenciamento mais granular
dos ativos de componente na fatia.
Quer experimentar o novo formato de arquivo de fatia? Continue lendo...
• Como posso usar o pipeline de atualização de fatia?
1. Verifique se a pasta de fatia de origem está definida como gravável no sistema de arquivos local.
2. (Se você estiver usando o git, será possível ignorar esta etapa.) Se você estiver usando o Perforce,
verifique recursivamente todos os arquivos de fatia que deseja atualizar executando o seguinte
comando do Perforce:
p4 edit ...\*.slice
Se você tiver fatias somente leitura não rastreadas pelo Perforce, será necessário alterá-las para
leitura/gravação manualmente.
3. Habilite Deep Slice Resaving no arquivo de configurações do Slice Builder (Criador de fatias). O
arquivo de configurações é SliceBuilderSettings.json. Ele está localizado no diretório /dev
da raiz de instalação. Abra o arquivo e altere a configuração EnableSliceConversion para true.
Por padrão, essa opção está desativada.
4. Se você já executou o processador de ativos v1.23 antes de fazer essa alteração, reinicie o aplicativo
Asset Processor (Processador de ativos). Isso aciona uma nova verificação completa da guia Tools
(Ferramentas) do Asset Processor (Processador de ativos).
• Quando posso usar o pipeline de atualização de fatia? Use-o ao:
• Adicionar uma fatia que foi salva usando uma versão mais antiga do formato de arquivo de fatia.
• Instalar uma nova versão ou compilação do Lumberyard que faz alterações no formato de arquivo de
fatia.
• Os logs do Asset Processor (Processador de ativos) indicam que seu projeto tem fatias que exigem
uma atualização. Em caso afirmativo, o log exibirá um aviso semelhante ao seguinte:
This slice file is out of date: {slice-file-path-here}
To enable automatic upgrades:
In the settings file SliceBuilderSettings.json, Set EnableSliceConversion to true and
restart the Asset Processor

Note
Atualmente, esse pipeline não se destina a atualizar suas fatias ao alterar a serialização do
componente. Para obter essa atualização, use o comando Resave All Slices (Salvar novamente
todas as fatias) no menu File (Arquivo) do Lumberyard Editor.
Leia mais sobre como funciona o novo formato de fatia, como usar o novo formato para o versionamento
do componente de fatia e como atualizar seu projeto para usá-lo.

Editor
• O Lumberyard agora está usando a Qt 5.12. Isso inclui várias correções e melhorias na funcionalidade
geral da interface do usuário e desempenho em todo o Editor.
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EMFX (animação)
Atualizamos o EMFX com as seguintes melhorias:
• Otimizações gerais: realizamos várias otimizações no tempo de execução do EMotion FX como parte de
um esforço contínuo para melhorar o desempenho.
Como parte desse esforço, não usamos mais o quaternião interno do EMotion FX. Agora, usamos o tipo
AZ::Quaternion público, que usa instruções SIMD de CPU para aceleração. Isso significa que alguns
de seus códigos de animação também podem exigir alterações, porque, agora, eles estarão trabalhando
com AZ::Quaternion para rotações, em vez do tipo de quaternião interno e algoritmos.
Também fizemos otimizações na classe Pose e no próprio sistema de gráficos de animação. Não é
necessário alterar seu código para obter esses benefícios de desempenho.
• Otimização de esqueleto: adicionamos um novo modificador de configurações do FBX para atores,
que analisa as informações de skin de seus dados de malha e determina o conjunto mínimo de
articulações que devem ser habilitadas para identificar o personagem corretamente. Isso significa
que, se você usar níveis de detalhe mais baixos (LOD) de skin para menos articulações (por exemplo,
sem articulações dos dedos), ele gerará automaticamente níveis de LOD de esqueleto onde essas
articulações estão desabilitadas. Observe que, com o modificador habilitado, ainda é possível selecionar
uma lista de articulações críticas, que está sempre habilitada. O modificador também permite que
as articulações sejam removidas automaticamente para esqueletos de servidor. Ele analisa quais
articulações atingiram colisores ligados a elas e, com base nisso, determinará o conjunto mínimo de
articulações necessárias. Isso permite gerar rapidamente ativos de servidor otimizados com contagens
de articulações altamente reduzidas. Assim como os LODs do ator, o esqueleto de servidor automático
também inclui as articulações que estão na lista de ossos críticos.
No momento, verifique se seus gráficos de animação não fazem referência a articulações que ficam
desabilitadas pelo LOD de esqueleto.

Móvel (gráficos)
Melhoramos o desempenho do jogo no tempo de execução em dispositivos móveis, alterando a
compactação de textura para ASTC e reduzindo o tamanho do GBuffer.
• A compactação de textura ASTC reduz o uso de bits por pixel do GBuffer e reduz as temperaturas de
hardware em dispositivos móveis, melhorando as taxas de quadros. Ela faz isso reduzindo a quantidade
necessária de largura de banda de memória para carregar e descompactar. A otimização do GBuffer,
com uso reduzido de bits por pixel, também reduz a largura de banda de memória necessária em várias
etapas do pipeline de renderização. Isso também ajuda com os problemas de temperatura e taxa de
quadros do hardware.

Física
Temos muitas coisas boas para as pessoas que trabalham com física de jogos nessa versão:
• Versão experimental do gem de tecido da NVIDIA: este novo gem permite que designers e artistas
criem, personalizem e iterem simulações de tecido de forma rápida e fácil. Com o gem de tecido da
NVIDIA, será possível adicionar simulação de tecido aos seus personagens e ambientes. Leia mais
sobre isso nos documentos do Amazon Lumberyard.

Note
Plataformas compatíveis: somente computador. Outras plataformas não testadas. Nenhum
controle móvel foi configurado.
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• Gem PhysXSamples: o gem do PhysXSamples abriga uma coleção de fatias de exemplo e scripts
que vão desde exemplos de recursos introdutórios até um controlador de personagem em terceira
pessoa totalmente animado. O objetivo desse gem é se tornar uma biblioteca de exemplos para recursos
comumente usados em projetos de jogos.
As fatias no gem incluem:
• As fatias de corpos rígidos do PhysX para caixa e esfera com escala de unidade de um metro para
maior conveniência.
• RayShapeCollide. Essa fatia simples, quando colocada em um nível, tem exemplos interativos e
scripts que demonstram todas as maneiras com é possível "alcançar e tocar" o mundo com PhysX. Os
scripts incluem:
• Como usar raycast e vários raycast
• Exemplos de lançamento de formas para esfera, caixa e cápsula
• Como usar eventos OnCollision
• Como usar os eventos de entrada e saída No Trigger
• FlyController&Camera. Esta fatia inclui um controlador de voo simples e fatias de câmera em que os
usuários podem cair em um nível e que adiciona a capacidade de voar livremente ao redor do nível no
tempo de execução. Ela usa um corpo rígido cinemático simples e define a tradução mundial de uma
entidade para a livre circulação.
• Sphere Controllers (Controladores de esfera). Estão incluídas duas variações nessa fatia: um
controlador de esfera acionado por impulso simples e um controlador SphereBot articulado e um
pouco mais complexo. (Bem-vindo de volta, robô R0-B do projeto de exemplo!). Ambas as fatias não
têm uma câmera por padrão, mas podem ser combinadas com a fatia de equipamento de câmera
Simple_Follow para uma experiência em terceira pessoa. Como alternativa, os usuários são livres
para criar suas próprias plataformas de câmera e anexá-las aos exemplos de fatias.
• Quadcopter. Essa fatia usa força de empuxo alimentada pelo novo handler de pós-física para voar
e estabilizar o pairar. Os scripts adicionais incluem comportamentos de plataforma de câmera
personalizados para voar e scripts que alteram a velocidade de rotação da hélice com base na
velocidade. Essa fatia também pode ser combinada com a fatia de projétil de arma, que dispara
esferas rígidas de corpo rígido, e a fatia de lavagem do rotor, que usa um volume de força para
interagir com corpos rígidos no mundo. (Recomendamos que a detecção de colisão contínua esteja
habilitada nas definições da configuração física global.)
• Cowboy and Revolver (Cowboy e revólver). É o nosso amigo sofredor e ator, o Cowboy. Ele
está condenado a estrelar apenas em exemplos? Talvez seja possível dar um propósito a ele
ao testar essas fatias detalhadas. Aqui, elas usam os componentes de ator e o controlador de
personagens do PhysX, juntamente com as ferramentas de animação e o Script Canvas para
conduzir algumas mecânicas de jogo. O controlador nessa fatia oferece suporte ao movimento
raiz e ao movimento direto para o movimento da entidade do personagem. Também incluímos um
equipamento personalizado de câmera em terceira pessoa e comportamentos que usam a velocidade
do personagem para transformar a câmera dinamicamente sobre o dolly para fazer a aproximação/
distanciamento e também alterar o campo de visão da câmera. Enquanto a pose do personagem
padrão pressupõe que uma arma está sempre na mão, a fatia da arma revólver é opcional e abre
as possibilidades para que as armas sejam anexadas e desanexadas dinamicamente. Ao contrário
da arma de corpo rígido, o revólver usa lançamentos de raio para disparar (tiro em primeira pessoa)
e interpola um arredondamento de projéteis para o destino. O Cowboy está pronto para enfrentar o
Lumberyard.
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Habilite o gem do PhysXSamples no ProjectConfigurator para disponibilizar os exemplos no jogo e no
editor.

Note
Plataformas compatíveis: somente computador. Outras plataformas não testadas. Nenhum
controle móvel foi configurado.
• Gem do DevTextures: o gem do DevTextures é uma coleção de texturas usadas para desenvolvimento e
depuração. Ele inclui uma variedade de tipos de textura de grade, como xadrez cinza médio, grades de
depuração UV, juntamente com formas simples como ponto e anel.
O objetivo desse gem é se tornar uma biblioteca para ativos de textura que são comumente usados em
projetos.
• Habilite o gem do PhysXSamples no ProjectConfigurator para disponibilizar os exemplos no jogo e no
editor.
• Exponha operações Get e Set para camadas de colisão e grupos para corpos rígidos e caracteres ao
Script Canvas: adicionamos nós do Script Canvas para obter, definir e alternar camadas de colisão,
grupos de colisão e também obter e definir seus nomes. Esses novos nós permitem modificações fáceis
em camadas e grupos de colisão usando o Script Canvas.
Veja a seguir os detalhes sobre cada um desses novos nós:
• Ative ou desative uma camada de colisão dentro do grupo de colisão em uma entidade.
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Esse novo nó modifica o grupo de colisão em um colisor. Ele habilita ou desabilita uma camada
específica dentro do grupo de colisão em um colisor. Isso afeta somente o grupo de colisão para
essa instância de colisão específica, executando uma pesquisa (baseada no nome da camada) na
janela de configuração do PhysX e recuperando a camada. Se não for possível encontrar o nome da
camada, o nó não executará nenhuma ação, e a camada permanecerá inalterada no colisor.
Use a tag do colisor para ter como destino um colisor específico quando houver vários colisores
na entidade. Somente os colisores que têm uma tag de colisor correspondente são atualizados.
Se o campo de tag de colisor for deixado vazio, todos os colisores na camada serão habilitados ou
desabilitados.

Ativar ou desativar entradas da camada de colisão
Nome do pin

Tipo

Descrição

Fonte

EntityId

O ID da entidade de origem a ser consultado

Nome da
camada

string

O nome da camada de colisão a ser definida

Tag do colisor

AZCrc32

Usado para ter como destino um colisor específico.

Ativado

booleano

Marque para habilitar uma camada, deixe desmarcado para
desabilitar uma camada.

• Defina uma camada de colisão no colisor.
Esse nó executa uma pesquisa na janela de configuração do PhysX para recuperar a camada usando
o nome da camada fornecida. Se não for possível encontrar o nome da camada, o nó não executará
nenhuma ação, e a camada permanecerá inalterada no colisor. Se o nome da camada for inválido, o
seguinte erro será exibido no console:
[Warning] (CollisionLayers) - Could not find collision layer: {name-of-layer-here}.
Does it exist in the configuration window?
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Use a tag do colisor para ter como destino um colisor específico quando houver vários colisores
definidos na entidade. Somente os colisores que correspondem ao valor de string da tag do colisor
fornecido serão atualizados. Se for deixado vazio, todos os colisores serão atualizados.

Definir entradas da camada de colisão
Nome do pin

Tipo

Descrição

Fonte

EntityId

O ID da entidade de origem a ser consultado

Nome da
camada

string

O nome da camada de colisão a ser definida

Tag do colisor

AZCrc32

Usado para ter como destino um colisor específico.

• Coloque um grupo de colisão em um colisor.
Esse nó executa uma pesquisa na janela de configuração do PhysX para recuperar o grupo, usando
o nome do grupo fornecido. Se não for possível encontrar o nome do grupo, o nó não executará
nenhuma ação, o grupo permanecerá inalterado no colisor, e a seguinte mensagem de erro será
exibida no console:
[Warning] (CollisionLayers) - Could not find collision layer: {name-of-layer-here}.
Does it exist in the configuration window?

Use a tag do colisor para ter como destino um colisor específico quando houver vários colisores na
entidade. Somente os colisores que correspondem ao valor de string da tag do colisor fornecido serão
atualizados. Se for deixado vazio, todos os colisores serão atualizados.

Definir entradas do grupo de colisão
Nome do pin

Tipo

Descrição

Fonte

EntityId

O ID da entidade de origem a ser consultado

GroupName

string

O nome do grupo de colisão a ser definido
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Nome do pin

Tipo

Descrição

Tag do colisor

AZCrc32

Usado para ter como destino um colisor específico.

• É possível recuperar nomes da camada de colisão e do grupo de colisão passando um valor
EntityId para os novos nós GetCollisionLayerName e GetCollisionGroupName. Em ambos os
casos, a saída é uma string que contém os nomes da camada de colisão ou do grupo de colisão,
respectivamente.
• Dica de ferramenta para o componente do Ragdoll exibe contagens de iteração: esta alteração informa o
usuário que uma contagem de iteração maior melhora a fidelidade ao custo do desempenho.

UI (LyShine)
• É possível simular um evento de navegação de pressionar e soltar em seus scripts usando
ForceEnterInputEventOnInteractable no UiCanvasBus. Isso é útil para testes automatizados, como
simular um clique de botão.

Suporte (bibliotecas)
• Atualização da biblioteca Qt para a versão 5.12.4.0 (da versão 5.6.2.7). Essa atualização inclui mais de
dois anos de correções de bugs e novos recursos nas bibliotecas Qt. Consulte as notas de release do Qt
5.12 para obter mais informações.
• Agora, é possível criar para Android no Visual Studio 2017. Isso requer a carga de trabalho
“Desenvolvimento móvel com C++” do instalador do Visual Studio para carregar projetos Android no
Visual Studio.

Sistemas
• O cvar SaveLevelStats, que produz um arquivo.CSV com dados de nível, foi aprimorado para exibir
os valores corretos do uso da memória.
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Correções e depreciações
O Lumberyard Beta 1.23 resolve problemas anteriores do cliente e atualiza as versões com suporte
para bibliotecas, APIs e ferramentas. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre as correções
relacionadas.

EBus
O EBus tem as seguintes correções:
• Corrigimos uma mensagem de erro que chamava incorretamente um "setter" de "getter".

Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• Não será mais possível adicionar componentes de nível quando não tiver carregado ou criado um nível.
• Corrigimos um problema que às vezes impossibilitava a abertura de qualquer material no Material Editor.
• Não será mais possível criar um novo nível enquanto o Editor estiver gerando uma textura de terreno
para um nível já aberto.
• Corrigimos um travamento ao editar configurações de ativos ao executar uma compilação de depuração
do Editor.
• Corrigimos um travamento causado quando um usuário cria um novo nível depois de gerar uma textura
de terreno no Editor.
• Corrigimos um bug no Editor que impedia o usuário de salvar suas configurações em determinadas
situações.
• Corrigimos um travamento no modo de compilação de depuração do Editor quando o usuário tenta
alterar as configurações de uma fatia não processada.
• Corrigimos um travamento no Editor de interface do usuário ao visualizar uma tela que continha um
componente DynamicScrollBox.
• Corrigimos um travamento de inicialização no Editor quando um projeto que não fosse de Multiplayer
Sample (Exemplo de multijogador) ou de Samples Project (Exemplos de projeto) era definido como
padrão.
• Corrigimos um travamento ao redimensionar uma forma se Snap To Grid (Ajustar à grade) estiver
definido como 0 ao usar o SamplesProject (Exemplos de projeto) padrão definido como o projeto padrão
ou se o gem PhysX estiver habilitado.

Gráficos
• Corrigimos um travamento ao verificar sufixos de textura para sombreamentos.
• Corrigimos um travamento no dispositivo iOS ao atualizar os parâmetros FX de sombreamento devido
aos recursos de sombreamento não serem liberados.

Física
Physics (Físico) também tem as seguintes correções:
• As malhas de colisão agora correspondem melhor aos objetos visíveis no Editor como no Lumberyard
Beta v1.21
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• Corrigimos um erro no qual os nós OverlapBox, OverlapSphere e OverlapCapsule do Script Canvas
retornavam o dobro do número de resultados, com a metade deles inválidos. Essas operações de
consulta de colisão agora retornam o número correto de resultados.
• O terreno PhysX agora é atualizado corretamente em relação ao mapa de altura fornecido quando o
gem Estradas e rios é usado.
• Corrigimos falhas de ragdoll no PhysX com o Lumberyard 1.21.2 quando vários ragdolls eram ativados
simultaneamente.
• Corrigido um travamento no Editor que ocorre em determinados momentos quando uma função de IA é
executada depois que uma entidade de pathfinding de IA é criada durante a execução no Game Mode
(Modo de jogo) ou quando AI/Physics (IA/Físico) está habilitado.
• Corrigimos um travamento no Editor que ocorre quando a variável
ai_SmartPathFollower_useAdvancedPathShortcutting_debug é habilitada no console durante
a execução no modo de jogo ou quando AI/Physics está habilitado.
• Corrigimos um travamento em Track View após abrir uma sequência com AI/Physics habilitado.
• Corrigimos um bug no gem PhysXSamples em que os arquivos .fbx de animação não são compilados
quando todos os gems estão habilitados.

Configurador de projetos
O Project Configurator (Configurador de projetos) tem as seguintes correções:
• Corrigimos um problema em que um novo projeto não era carregado em algumas plataformas de
destino.
• Corrigimos um problema em que cortar um componente na caixa de diálogo Advanced Settings
(Configurações avançadas) causava uma falha.
• Corrigimos um problema em que verificações arbitrárias de comprimento nos componentes do caminho
causavam falhas nas verificações de validação de caminho completo.
• Corrigimos um problema em que a CLI lmbr procurava SetupAssistantConfig.ini no caminho
errado.
• Atualizamos os modelos de gem e a abstração de plataforma aprimorada ao criar novos projetos ou
gems.

Scripts
O script teve as seguintes correções:
• Corrigimos falhas do Lumberyard v1.22 que ocorrem ao abrir e fechar o Lua Editor.
• Corrigimos um erro no script Lua em que o método AddMethod na classe ScriptEvent causa uma falha
do Lua Editor quando o primeiro argumento fornecido é de um tipo ou formato inesperado.
• Corrigimos um travamento ao executar nós de UI Anchors (Âncoras de interface do usuário), UI
Offsets (Deslocamentos de interface do usuário) ou UI Padding Script Canvas (Canvas de script de
preenchimento de interface do usuário).

Cloud Gem Framework
O gem Estrutura de trabalho do gem da nuvem tem as seguintes correções:
• Melhorias de segurança para aplicar limites assumeRole feitos às funções do Cognito nas configurações
do Cloud Formation e do Cloud Canvas.
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Contas de jogador
O gem Conta de jogador tem as seguintes correções:
• Melhorias de segurança para aplicar limites assumeRole feitos às funções do Cognito nas configurações
do Cloud Formation e do Cloud Canvas.

APIs defasadas
As APIs a seguir estão defasadas no Lumberyard Beta v1.23:
• Em PhysX::ColliderComponentRequestBus:
• ::GetShapeConfigFromEntity()
• Use GetShapeConfigurations() em vez disso. Isso retorna um vetor que contém um par
(ColliderConfiguration, ShapeConfiguration) para cada forma.
• ::GetColliderConfig()
• Use GetShapeConfigurations() em vez disso. Isso retorna um vetor que contém um par
(ColliderConfiguration, ShapeConfiguration) para cada forma.
• ::GetShape()
• Use GetShapes() em vez disso. Isso retorna um vetor de ponteiros Shape.
• ::GetNativePointer()
• Use GetShapes() em vez disso. Isso retorna um vetor de ponteiros Shape que podem ser
iterados. Chame Shape::GetNativePointer() em cada Shape.
• Em EditorVisibilityRequestBus:
• ::GetCurrentVisibility()
• Chame EditorEntityInfoRequests::IsVisible (ou use a função de utilitário
IsEntityVisible em EditorEntityHelpers.h) para ler o estado de visibilidade de uma
entidade.
• ::SetCurrentVisibility()
• Chame SetEntityVisibility() de EditorEntityHelpers.h para definir visibilidade.
Opcionalmente, para rastrear o estado de visibilidade da entidade internamente, ouça o evento
EditorEntityVisibilityNotifications::OnEntityVisibilityChanged.
• Em EditorEntityContextRequests:
• ::CreateEditorEntity() e ::CreateEditorEntityWithId()
• Em vez disso, use estes novos métodos associados: CreateNewEditorEntity() e
CreateNewEditorEntityWithId().

Recursos defasados
•

Note
O recurso Flow Graph (Gráfico de fluxo) ficará defasado em uma versão Beta futura do Amazon
Lumberyard.

Gems defasados
Os gems a seguir estão defasados no Lumberyard Beta v1.23:
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• O gem Open Source VR (OSVR) não terá mais suporte.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.23 tem os problemas conhecidos a seguir. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 95)
• Android (p. 96)
• Android Studio (p. 96)
• Animation Editor (p. 96)
• Triggers e objetos de área (p. 97)
• API de Asset Builder (p. 97)
• Pipeline de ativos (p. 97)
• Áudio (p. 98)
• Cloud Canvas (p. 98)
• Gems da nuvem (p. 100)
• Cloud Gem Portal (p. 103)
• Sistema de entidade do componente (p. 104)
• Variáveis de console (p. 104)
• CryEngineNonRCModule (p. 104)
• CryEntity (p. 104)
• Tipos de dados (p. 105)
• Componente Decal (p. 105)
• Servidor dedicado (p. 105)
• EMotion FX (EMFX) (p. 106)
• Recursos do teste de ambiente (p. 106)
• Configurações de FBX (p. 106)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 107)
• Projetos de jogos (p. 107)
• Gems (p. 107)
• Mapas de brilho (p. 107)
• Gráficos (p. 108)
• GridMate (p. 108)
• Arquivo de mapa de altura (p. 108)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 109)
• Incredibuild (p. 109)
• Caminhos de instalação (p. 109)
• iOS (p. 109)
• Projetos de inicializador (p. 110)
• Elementos de reflexo (p. 110)
• Linux (p. 110)
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• Lmbr.exe (p. 110)
• Lumberyard Editor (p. 111)
• Instalação do Lumberyard (p. 111)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 112)
• Lmbr.exe (p. 113)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 113)
• Lyzard.exe (p. 114)
• macOS (p. 114)
• Navegador do material (p. 114)
• Material Editor (p. 116)
• Maya (p. 116)
• Mobilidade (p. 117)
• Amostra para multijogador (p. 117)
• NVIDIA Cloth (p. 117)
• Editor de partículas (p. 117)
• Controle de fonte do Perforce (p. 118)
• Física (legado) (p. 118)
• PhysX (p. 119)
• Configurador de projetos (p. 120)
• Compilador de recursos (p. 120)
• SamplesProject (p. 120)
• Script Canvas (p. 120)
• Fatias (p. 122)
• Jogo para iniciantes (p. 122)
• Componente de malha estática (p. 124)
• Substance Editor (p. 124)
• Dados da textura do terreno (p. 124)
• Dimensões da textura do terreno (p. 124)
• Track View (p. 125)
• Componente Trigger Area (p. 125)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 125)
• Telas de interface do usuário (p. 126)
• Realidade virtual (p. 126)
• Sistema de compilação do Waf (p. 126)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 127)
• Diversos (p. 127)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
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• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas no osso raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema, não aplique rotações no
osso raiz de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere de ponto final (.).
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.
• Ainda não há suporte para NDK 20. Isso está planejado para uma versão futura.

Android Studio
Ao abrir um projeto do Android Studio no Windows, você pode receber um aviso sobre módulos CMake
que excedam o tamanho máximo de caminho de arquivo. Como o Sistema de compilação Waf lida com
compilações nativas, você pode ignorar esses avisos com segurança.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, um arquivo .actor não será criado. Para criar
um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes no
arquivo .fbx.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
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• O Processador de ativos talvez não processe os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.
• O Ragdoll requer uma cadeia contínua de articulações. Por exemplo, se tiver uma configuração de
ragdoll bípede com articulações de quadril e ombro, você deverá adicionar todas as articulações
intermediárias para garantir um comportamento aceitável. Se você não adicionar as articulações
intermediárias, como as articulações da coluna, o ragdoll produzirá um comportamento indesejado.
• A saída renderizada do Track View será afetada se um ator nos quadros tiver componentes Simple
Motion (Movimento simples) e Anim Graph (Gráfico de animação) e for controlado pelo Animation
Editor. A reprodução da animação no vídeo da saída renderizada parece mais rápida do que o normal
e é multiplicada com base na saída FPS do vídeo. Para contornar este problema, você pode usar
o software de captura de vídeo externo para gravar a reprodução da animação ao executar suas
sequências.
• Depois de iniciar uma instância de servidor e uma instância do cliente de um jogo, o cliente pode usar
controles para alterar a animação de um personagem.
• Gatilhos de peso para o nó Blend N são automaticamente definidos como zero. Você deve alterar
manualmente o gatilho de peso.
• O editor deixará de funcionar se você usar caracteres especiais, como " ou %, para o ID de movimento
em um conjunto de movimentos.
• Em uma sessão da área de trabalho remota, abrir um arquivo .fbx no Animation Editor fará com que o
Lumberyard Editor pare de funcionar. Isso acontece devido a um problema conhecido com o OpenGL e
RDP.
• Para objetos simulados, pode haver instabilidade visual no Animation Editor ou durante o modo de jogo.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar zonas tridimensionais em um nível que será usado para acionar
eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de Asset Builder
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
•
•
•
•

Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.

Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
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• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Asset Builder e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics (IA/física).
• O gerenciador de cache de arquivo não foi transferido para novos alocadores.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
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4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte do Amazon API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Cloud Canvas Resource Manager não são compatíveis
com versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contenha vários gems
da nuvem ou grupos de recursos, a transação de implantação talvez não seja bem-sucedida. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não é atualizado corretamente quando a implantação é alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
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• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao OpenSSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda seja
criado com êxito.
• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard, você verá uma
mensagem de erro incorreta.
• No Credentials Manager (Gerenciador de credenciais), depois que você executa várias operações de
criação e exclusão de perfil, a lista de perfis não é atualizada corretamente, e os perfis já excluídos ainda
podem estar presentes na lista de perfis.

Gems da nuvem
Os gems de nuvem possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems da nuvem agora são criados usando o controle de versão para evitar futuras alterações. O
controle de versão do gem da nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação talvez não seja bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os
gems da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter habilitado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem do Defect Reporter
• O DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
correspondentes não serão excluídos do diretório do Cache.
• Quando você cria um mapa de calor com um nome que tenha espaços ou símbolos, ele é criado, mas
ocorre uma falha na exclusão do mapa de calor com uma mensagem "Não foi possível excluir o mapa
de calor".
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• A guia REST Explorer (Explorador REST) do Defect Reporter Cloud Gem Portal não é carregada
corretamente com os seguintes erros:
• Falha ao obter as chaves do projeto. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de Serviço:
ocorreu um erro interno de serviço."
• Falha ao obter os mapeamentos de campo. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de
Serviço. Ocorreu um erro interno de serviço.

Gem de nuvem de conteúdo dinâmico
• Quando você cria dois manifestos diferentes que tenham arquivos de pacote com o mesmo nome,
ocorre o seguinte:
• O segundo arquivo .pak substitui o primeiro arquivo .pak.
• Na guia Overview (Visão geral) do Cloud Gem Portal, o primeiro arquivo .pak não aparece mais no
primeiro manifesto.

In-Game Survey Cloud Gem
• Pode haver falha nas seguintes combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer com um
erro:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• As combinações de caminho / VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
Os parâmetros activation_end_time e activation_start_time são necessários para concluir
a operação, embora a interface de usuário indique que eles são opcionais.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando você adiciona uma pergunta predefinida, uma nova pergunta é criada sem respostas para
escolher mesmo quando a lista de respostas foi fornecida.

Gem da nuvem de placar
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
Haverá falha na operação.
• /score – POST
O parâmetro de valor aceita um ponto para notação decimal e um e para notação científica, mas
esses símbolos são ignorados quando um número é transferido para a pontuação. Em vez disso, o
valor retornado é a parte inteira do valor transferido. Por exemplo, 1e+2 é retornado como 1.
• /score – POST
Quando o gem Player Account está habilitado na mesma pilha de implantação, há falha na operação.
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Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem Portal
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /admin/accountSearch – GET
Haverá falha na operação com o status de erro 0 se ela for executada com os parâmetros Email ou
CognitoIdentityId.
• /admin/accounts – POST
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /ban/playerban – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots do Amazon Lex, intenções
e tipos de slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem
publicados ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
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3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de exemplo de texto
para fala.
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /speechlib – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.
• /tts/export – POST
A operação não relatará erros se o parâmetro entries contiver um conjunto vazio de aspas duplas
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
A operação relata êxito, desde que qualquer string seja transmitida para o parâmetro key.
• /tts/runtimecache – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.
• /tts/runtimecapabilities – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account (Editar conta do jogador), não será
possível salvar as alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message
of the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit e Delete para todos os blocos de
mensagens.
• Os gems da nuvem não serão exibidos no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
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exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- aparecerá como
xx--xx.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você selecionar uma camada no Descritor de entidades enquanto a ferramenta de conversão estiver
ativa, a área de coordenadas/transformação na barra de ferramentas inferior ficará disponível para a
inserção de valores manualmente. Este é um comportamento incorreto e pode criar problemas.
• Você poderá perceber o seguinte ao salvar as alterações das entidades em uma camada específica:
• A posição da câmera é salva no arquivo de nível, o que resulta em arquivos sendo gravados em disco.
• Se uma alteração do C++ resultar na atualização da serialização de dados para uma entidade, a
atualização automatizada será considerada como uma alteração a ser salva em disco. Para contornar
esse problema, faça o seguinte:
• Salve novamente as entidades relevantes depois de modificar componentes no C++. Isso permite
que você verifique se as alterações se comportam como esperado.
• Ajuste seu fluxo de camadas para clique com o botão direito do mouse e salve as camadas
individuais.
• Confirme com sua equipe se você pode verificar suas camadas no controle do código-fonte. Isso
pode ajudar a separar alterações de usuários e alterações automatizadas.
• O Lumberyard Editor deixará de funcionar se você abrir o Lyzard.exe, clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade e selecionar Cut component, (Cortar componente) e abrir o nível.
Para contornar esse problema, use a opção Delete component (Excluir componente).

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Variáveis de console. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.
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Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos legados em sequências Track View (Rastrear visualização) não são automaticamente
convertidos em entidades de componente. Para contornar esse problema, você pode recriar
manualmente as sequências no Track View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O executável Processador de ativos localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.
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EMotion FX (EMFX)
Apresentado na v1.23: se você habilitar o EMotionFX Gem no Linux, será necessário instalar o libxmu
para executar o Servidor Dedicado Linux. Use o comando a seguir para instalar o libxmu:
apt install libxmu6

Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.

2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX às vezes. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
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• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver esse problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files agora
seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Mapas de brilho
O uso de mapas de brilho em Substâncias importadas não configura corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
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de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL)
e conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar a Transparência independente de ordem (OIT, Order Independent Transparency), você
deve recompilar com o SDK do Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar
uma GPU que dê suporte a RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh (Malha) não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguintes nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

GridMate
Os serviços a seguir serão desativados e substituídos por gems em uma versão futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
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FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar o Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da
interface do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza
a resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclua espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.

109

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Projetos de inicializador

• Você deverá habilitar o sistema de compilação legado quando criar com Xcode 10.1 e cada vez que
gerar um novo projeto Xcode. Isso garante que o aplicativo poderá ser instalado com êxito. Para habilitar
o sistema de compilação legado no Xcode, escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações do
projeto). Em Shared Project Settings (Configurações compartilhadas do projeto), selecione Legacy Build
System (Sistema de compilação legado).
• Você deverá usar um servidor compilador de sombreamento no seu computador macOS quando criar
arquivos de sombreamento .pak para compilações de versão. Usando a versão do macOS do servidor
compilador de sombreamento, gere sombreamentos e use o script lmbr_pak_shaders.sh para criar
os arquivos .pak. Salve os arquivos .pak no diretório dev\Build\.
• Para gerar arquivos .pak de ativos no seu computador macOS, faça o seguinte:
1. Use o Processador de ativos para gerar os ativos.
2. Execute o comando a seguir no diretório dev\.
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Projetos de inicializador
Os projetos de inicializador unificados de cliente e servidor entre plataformas foram adicionados ao
Lumberyard versão 1.22. Em uma versão futura, esses projetos substituirão os projetos de inicializador
existentes específicos da plataforma.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso não pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo
de experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.
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Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain (Gerar terreno) no menu Terrain
(Terreno) não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
A instalação do Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
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• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e faça download do instalador.
• O filtro do Windows Defender SmartScreen pode acionar um aviso quando você tenta executar o
instalador do Lumberyard. Para continuar com a instalação, confirme se o arquivo executável é seguro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
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• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk setups
na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note

2.

Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.
4.

Salve e feche o arquivo .
Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer download de
SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
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Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa a ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos necessário não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor
do tipo de parâmetro esteja definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials
(Exportar materiais) não exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma
mensagem que diz, "0 arquivo de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você
pode verificar manualmente os arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

NVIDIA Cloth
Apresentado na v1.23: adicionamos suporte experimental para física do NVIDIA Cloth. Atualmente, ele tem
os seguintes problemas conhecidos:
• O gem NVIDIA Cloth só é compatível com plataformas de PC no momento. Outras plataformas (Mac e
Linux) não foram testadas.
• A visualização de depuração do Cloth não será exibida na execução a partir de iniciadores.
• O Cloth não oferece suporte a texturas LOD.
• O Cloth não oferece suporte a transformações dimensionadas.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import (Importar) também não funcionam.
• O componente Particle (Partícula) não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos
emissores de GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da
partícula x, y e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas GPU não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
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• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo offline.

Física (legado)
O sistema de física legado tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy de física for removida de um grupo de malha, você deverá executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy de física:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
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(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente de Física, será necessário entrar e sair
do modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics (IA/Física) para que a alteração tenha efeito.

PhysX
O sistema PhysX possui os seguintes problemas conhecidos:
• O sistema PhysX e o sistema de física legado ainda não têm paridade de recursos. Use o sistema de
física legado para recursos como malha de navegação da IA, força e volume de vento, flutuabilidade e
volume de água, roupas, veículos e a inclinação da vegetação.
• O componente PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) deve estar na mesma
entidade que o componente Actor (Ator) para funcionar com o Animation Editor.
• Estes recursos do PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) não funcionam
corretamente: direção ascendente, ângulo máximo de inclinação e altura do degrau.
• Se você precisar de funcionalidade de ragdoll, use o controlador de física legado com o componente
PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX).
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Para salvar as alterações no componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX), você deverá salvar e
exportar o terreno.
• Para que os objetos colidam com o terreno, você deverá adicionar o componente PhysX Terrain
(Terreno do PhysX) a qualquer entidade.
• A interseção de colisores no terreno pode resultar em comportamento inesperado. Se você precisa
fazer a interseção de um colisor com o terreno, use um valor pequeno para o tamanho do colisor. Você
também deve desmarcar a caixa de seleção Persistent Contact Manifold (Coletor de contato persistente)
na guia Global Configuration (Configuração global) na janela PhysX Configuration (Configuração do
PhysX).
• Se o colisor do PhysX e a malha forem do mesmo tamanho, você observará instabilidade durante a
renderização. Esse comportamento é esperado.
• O componente Trigger Area (Área de gatilho) não funciona com o sistema PhysX. Você pode habilitar a
detecção de área de gatilho de um objeto marcando a caixa de seleção Trigger Area (Área de gatilho)
no componente PhysX Collider (Colisor do PhysX). Isso evitará que o objeto colida com outro objeto.
Para definir as propriedades de colisão para uma entidade, adicione outro componente PhysX Collider
(Colisor do PhysX).
• Problemas funcionais e de renderização, como instabilidade, ocorrerão se você aplicar impulso para
entidades pai-filho que tenham componentes PhysX Rigid Body (Corpo rígido do PhysX). Para contornar
este problema, use articulações.
• Ocorrerá o seguinte se você marcar a caixa de seleção Static (Estático) no componente Transform
(Transformação) para uma entidade que também tenha um componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido
do PhysX):
• O corpo rígido se comportará estaticamente no sistema PhysX.
• Será exibido um aviso sobre a incompatibilidade do componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido do
PhysX) e a opção de transformação estática.
• Você poderá enfrentar problemas, como gerar fatias dinâmicas na origem, se tentar usar componentes
do PhysX com fatias. Isso é causado por uma dependência no componente Transform (Transformação).
• Evite usar a escalabilidade não uniforme em entidades que tenham componentes do PhysX. Para
contornar esse problema, faça o seguinte:
1. Crie uma entidade filho na entidade com os componentes do PhysX.
2. Na entidade filho, adicione o componente Mesh (Malha).
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3. Verifique se o componente Transform (Transformação) usa escalabilidade não uniforme.
4. Atualize as dimensões do Collider (Colisor do PhysX) conforme necessário.
5. Atualize o centro da massa para que ele seja o centro do objeto.
• Quando há mais de um componente PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX) no nível, aumentar os
parâmetros Position Iteration Count (Contagem de iteração da posição) e Velocity Iteration Count
(Contagem de iteração da velocidade) de um ragdoll afeta os outros ragdolls.
• Apresentado na v1.23: a modificação da transformação mundial de entidades com componentes de
corpos rígidos do PhysX não cinemáticos no tempo do jogo (com scripts) não é compatível e pode
causar comportamento inesperado.
• Apresentado na v1.23: o gem PhysXSamples oferece suporte apenas à plataforma PC. Nenhum controle
móvel foi configurado.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Apresentado na v1.23: não é possível executar projetos externos corretamente quando estão em uma
letra de unidade diferente da instalação do mecanismo.
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O gatilho da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
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• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard não oferece suporte ao seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.
• Você não pode preencher contêineres (matrizes e mapas) usando o painel de variável. Você deve
preenchê-los usando nós no gráfico.
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• Você não pode usar EntityIds como chaves em contêineres durante a edição. No entanto, você ainda
pode adicioná-los em tempo de execução.
• Os nós nas versões 1.11, 1.12 ou 1.13 do Lumberyard podem não formar mais conexões com novos
nós. Para corrigir isso, pode ser necessário recriá-los.
• Ao usar os novos nós dinâmicos da versão 1.19, é possível que o Lumberyard pare de funcionar se uma
lógica de gráfico inválida for criada. Especificamente, isso ocorre quando você usa um nó dinâmico em
dois threads de execução em que os dados são passados somente de um thread de execução. Para
corrigir isso, reforme as conexões do nó dinâmico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse para criar uma entidade, a nova entidade será exibida
na parte superior do Entity Outliner (Descritor de entidades). Isso ocorrerá se você não clicar com o
botão direito do mouse em uma entidade existente para iniciar a duplicação.
• O recurso Stick duplicate to cursor (Manter duplicação no cursor) não funciona adequadamente. Se você
marcar essa caixa de seleção e clicar com o botão direito do mouse em uma entidade para duplicá-la, a
entidade duplicada não será mantida.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Starter Game tem quedas na taxa de quadros até 5 FPS e não pode manter mais de 15 FPS após o
jogador deixar o navio acidentado. Durante as lutas, quando o jogador e os inimigos estão atirando um
no outro, a taxa de quadros pode ser muito instável com cortes ocasionais.
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
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• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográfica de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos podem não ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
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• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta o Navmesh) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dados da textura do terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.
2.
3.
4.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.
Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.
Repita as etapas 1 e 2.
Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.
b.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.
Clique em Change tile resolution.
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c.

Para a resolução, selecione 2048x2048.

d.

Clique em OK.

e.

Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update (Atualizar) na caixa de diálogo Render Output (Saída de renderização) não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion (Movimento simples) e tentar mover o ajuste da trilha
para frente e para trás em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de gatilho em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de gatilho não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de gatilho em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
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• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

Telas de interface do usuário
As telas de interface do usuário têm os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o gem LyShineExamples está habilitado, as referências aos seguintes arquivos no diretório
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ são inválidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os fones OSVR HDK em
um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
(Visualizar VR) aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para lumberyard_version\dev.
Insira lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado a reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
126

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Variáveis de ambiente do Windows

separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.
• Em alguns casos, a lista de plataformas válidas configuradas pode se tornar inválida. Quando isso
acontecer e você executar o comando lmbr_waf configure, poderá receber a seguinte mensagem
de erro:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para contornar esse problema e continuar a criar seu projeto:
1. Navegue até o diretório BinTemp.
2. Exclua o arquivo valid_configuration_platforms.json.
3. Insira o comando a seguir novamente.
lmbr_waf configure

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
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• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático no fórum
Game Dev.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
• A interface IPlatformOS será desativada e substituída por gems em uma versão futura.
• A interface ILocalizationManager será desativada e substituída por um gem em uma versão futura.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.22 (dezembro de 2019)
O Lumberyard Beta 1.22 adiciona novos recursos, melhorias e correções. À medida que continuamos
a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade cujas sugestões nos
ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos mais de 50% da
base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando seus comentários para fóruns
e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard, siga-nos no
Twitter, Facebook e em nosso blog.
Pretende obter a v1.22 do Amazon Lumberyard, ou deseja experimentá-la? Faça download dele aqui!
Já tem a ferramenta? Compartilhe seu feedback nos fóruns do Amazon Lumberyard.
Tópicos
• Destaques (p. 129)
• Melhorias e mudanças (p. 132)
• Correções (p. 141)
• Problemas conhecidos (p. 146)

Destaques
Veja um exemplo dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.22.
Tópicos
• Compatível com Visual Studio (p. 129)
• Python Support (Suporte Python) (p. 130)
• Desempenho do editor (p. 130)
• Pipeline de ativos (p. 130)
• Atualização da versão do AWS Native SDK (p. 131)
• Ferramenta de detecção de stomp de memória (detecção de sobrecarga) (p. 131)
• Analisador de memória de ativos (p. 131)

Compatível com Visual Studio
Important
O suporte ao Visual Studio 2015 foi defasado a partir do Amazon Lumberyard v1.22. Referências
ao Visual Studio 2015 e aos binários VC140 também foram removidas da documentação da
v1.22. Se você estiver usando o Visual Studio 2015 ou uma versão mais antiga, consulte a
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documentação arquivada do Amazon Lumberyard para as versões anteriores. A versão atual com
suporte do Visual Studio é VS 2017 v15.9.2 ou posterior e a versão binária VC++ compatível com
compilações é VC141.

Python Support (Suporte Python)
Important
Em uma próxima versão, o Amazon Lumberyard mudará para Python 3.7.5. Nesse momento,
removeremos versões mais antigas do Python da instalação do Lumberyard.

Desempenho do editor
Melhoramos o desempenho do Lumberyard Editor para tornar seu trabalho um pouco mais rápido.
• Melhoramos o desempenho das operações Undo (Desfazer) para manipulação de entidades. Converter
25 entidades e executar a operação Undo (desfazer) costumava levar ~15 segundos e agora demora
~4,5 segundos.
• Corrigimos um problema de desempenho que fazia com que o editor atrasasse toda vez que uma fatia
era selecionada no Descritor de entidades. A seleção de uma hierarquia de entidades de fatias de 10k
levava ~3 segundos e agora leva ~200 ms.

Pipeline de ativos
Ferramentas de empacotamento de ativos e melhorias
O novo gráfico de dependência de ativos do Lumberyard fornece os meios para determinar o conjunto
de ativos do qual um determinado ativo depende. Ao percorrer recursivamente todo o gráfico de
dependências, podemos determinar facilmente o conjunto exato de ativos que seu jogo precisa executar.
Então, no momento de lançar seu jogo, empacotar seus ativos torna-se um conjunto de etapas simples em
vez de um esforço de desenvolvimento de várias semanas. Adicionamos algumas ferramentas e recursos
novos para permitir isso e que você gere pacotes de ativos menores para as compilações de versão.
Criamos uma ferramenta da linha de comando, AssetBundlerBatch.exe, para agrupar os ativos do
jogo para lançamento com mais eficiência. Veja a seguir novos recursos de ferramentas adicionais que
também oferecem suporte ao empacotamento de ativos:
• Gem de validação de ativos: use esse gem para executar seu jogo exclusivamente a partir de pacotes
de ativos.
• Sistema de dependência do produto: os construtores agora geram dependências de produtos, incluindo
trabalhos de cópia. As dependências do produto são a espinha dorsal do empacotamento de ativos e
permitem que o Asset Bundler avalie um ativo e determine todos os outros ativos dependentes.
• Scanner de dependências ausentes: execute AssetProcessorBatch.exe com o sinalizador /
dependencyScanPattern para identificar possíveis dependências do produto ausentes.
• Sistema de esquema XML: uma estrutura para definir dependências para arquivos XML.
• Sistema de marcação de ativos – Sistema de marcação de arquivos: esse sistema fornece uma maneira
de "marcar" um ativo como um determinado tipo, como "somente editor", "sombreamento" ou "ignorar
dependências de produtos". Depois, as tags são usadas pelo Scanner de dependências ausentes e
outras ferramentas.
Para obter mais informações, consulte a documentação do Asset Bundler. Se você estiver trabalhando nos
novos tutoriais do Asset Bundler, primeiro faça download do Build_AssetBundler_AuxiliaryContent_PC.bat .
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Catálogos Delta
Os arquivos .pak (PAKs) agora contêm versões menores do AssetCatalog.xml contidas em um .pak
e descrevem apenas os arquivos dentro desse PAK. No tempo de execução, ao abrir um novo arquivo
pak pelo CryPak, o sistema procurará automaticamente um catálogo delta dentro do PAK e, se encontrar,
atualizará o registro de ativos com as informações desse arquivo PAK em camadas sobre os dados
antigos. (É possível adicionar novos ativos ou atualizar ativos antigos.)

Atualização da versão do AWS Native SDK
A versão do AWS Native SDK foi atualizada para 1.7.167.

Note
Usuários do Linux: se o projeto ou um gem depender do AWS Native SDK no Linux (como é
o caso do Twitch Gem), as compilações de depuração e de perfil exigirão que a configuração
do Linux tenha libssl.so.1.1 e libcrypto.so.1.1 presentes no sistema. No entanto, as
compilações de versão vinculam essas bibliotecas estaticamente, portanto, nenhuma alteração é
necessária para compilações da versão Linux do Lumberyard.

Ferramenta de detecção de stomp de memória
(detecção de sobrecarga)
A ferramenta de detecção de stomp de memória fornece detecção de sobrecarga, verificando se há
memória corrompida por leituras/gravações fora dos limites da memória alocada.
O principal sinal do que pode ser um stomp de memória é um travamento sem explicação óbvia,
frequentemente em um sistema ou em uma estrutura de baixo nível (como um contêiner AZStd::) ou dentro
do alocador de memória (mas não um erro de falta de memória).
Para começar a usá-lo, acesse o diretório /dev/{your-game-project-name}/Config/ na raiz
de instalação do Lumberyard e abra Game.xml. Altere o valor useOverrunDetection de false
para true. (Também pode ser necessário alterar essa configuração no /dev/{your-game-projectname}/Config/Launch/Game.xml.) Com a detecção de sobrecarga habilitada, é possível jogar o jogo
normalmente e, se qualquer sistema ler ou gravar fora da memória alocada, o jogo travará com uma pilha
de chamadas no ponto da leitura/gravação inválida.

Analisador de memória de ativos
O Analisador de memória de ativos é um recurso experimental que oferece a você um detalhamento de
toda a memória alocada pelos vários ativos carregados no jogo. Use-o para obter informações sobre
quais ativos são realmente carregados em tempo de execução e como cada ativo contribui para o uso da
memória.
Para começar a usá-lo, siga estas etapas:
1. Acesse sua raiz de instalação do Lumberyard e abra AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h.
Certifique-se de que AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY esteja definido. (Elimine o comentário do código
se ele estiver em um bloco de comentários.) Se você também quiser habilitar a análise para tipos de
compilação que não sejam as de versão, abra dev/Code/Framework/AzCore/AzCore/Memory/
Config.h e elimine o comentário do #define para AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING.
2. Abra Game.xml em dev/{your-game-project-name}/Config e defina os campos
enableAssetMemory e enableDrilling como true (verdadeiro).
3. Se habilitou o ImGUI, você poderá abrir a janela de análise executando AssetMemoryAnalyzer > Open
(Abrir) no menu Debug (Depurar).
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Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.22 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Tópicos
• Pipeline de ativos (p. 132)
• Áudio (p. 133)
• Suporte ao AWS Native SDK (p. 134)
• Mundos grandes (p. 134)
• Dispositivos móveis (p. 134)
• Redes (p. 135)
• Suporte à plataforma (p. 135)
• Suporte a PhysX (p. 136)
• Python Support (Suporte Python) (p. 136)
• Sistemas (p. 136)
• SDK do Twitch Commerce (p. 140)
• Compatível com Visual Studio (p. 140)
• Diversos (p. 140)

Pipeline de ativos
Novos recursos
O pipeline de ativos tem os novos recursos a seguir adicionados:
• Asset Bundler – uma ferramenta de linha de comando, AssetBundlerBatch.exe, para empacotar
ativos do jogo para liberação. Veja a seguir novos recursos adicionais que oferecem suporte ao
empacotamento de ativos:
• Gem de validação de ativos: use esse gem para executar seu jogo exclusivamente a partir de pacotes
de ativos.
• Sistema de dependência do produto: os construtores agora geram dependências de produtos,
incluindo trabalhos de cópia. As dependências do produto são a espinha dorsal do empacotamento
de ativos e permitem que o Asset Bundler avalie um ativo e determine todos os outros ativos
dependentes.
• Scanner de dependências ausentes: execute AssetProcessorBatch.exe com o sinalizador /
dependencyScanPattern para identificar possíveis dependências do produto ausentes.
• Sistema de esquema XML: uma estrutura para definir dependências para arquivos XML.
• Sistema de marcação de ativos – Sistema de marcação de arquivos: esse sistema fornece uma
maneira de "marcar" um ativo como um determinado tipo, como "somente editor", "sombreamento"
ou "ignorar dependências de produtos". Depois, as tags são usadas pelo Scanner de dependências
ausentes e outras ferramentas.
Para obter mais informações, consulte a documentação do Asset Bundler. Se você
estiver trabalhando nos novos tutoriais do Asset Bundler, primeiro faça download do
Build_AssetBundler_AuxiliaryContent_PC.bat .
• Catálogos Delta – os arquivos .pak (PAKs) agora contêm versões menores do AssetCatalog.xml
que vivem dentro de um .pak e descrevem somente os arquivos dentro desse PAK. No tempo de
execução, ao abrir um novo arquivo pak pelo CryPak, o sistema procurará automaticamente um catálogo
delta dentro do PAK e, se encontrar, atualizará o registro de ativos com as informações desse arquivo
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PAK em camadas sobre os dados antigos. (É possível adicionar novos ativos ou atualizar ativos
antigos.)

Melhorias
O pipeline de ativos tem as seguintes melhorias:
• Asset Processor – o Asset Processor recebeu uma série de melhorias:
• Timer do Asset Processor: agora o Asset Processor exibe 3 timers: última verificação, análise e
processamento. Cada timer representa o tempo gasto pelo Asset Processor em cada uma dessas três
fases.
• Visibilidade melhorada do arquivo de erro: os avisos de ativos ficaram mais visíveis no Asset
Processor.
• Adicionadas pastas para AssetProcessorPlatformConfig.ini específicas da plataforma a fim de separar
configurações genéricas de configurações específicas da plataforma.
• Melhorias no desempenho geral
• Limpeza de carregamento de arquivos obsoletos – removidas algumas chamadas desnecessárias que
estavam carregando arquivos defasados.
• Copiar o Construtos de dependências – alguns trabalhos de cópia que foram definidos anteriormente
em AssetProcessorPlatformConfig.ini foram removidos. Em seu lugar, temos um novo
CopyDependencyBuilder que executa a mesma cópia para o cache. O CopyDependencyBuilder também
examina os ativos que copia para dependências do produto, emitindo o que encontra.
• Versões de gems
• Alguns dos gems incluídos no Lumberyard têm novas versões. Como obter essas atualizações:
• Preencha os descritores do aplicativo para garantir que seu projeto continue funcionando. Para
obter mais informações, leia Gems e módulos AZ.
• Se houver falha no preenchimento de descritores do aplicativo para o projeto, edite manualmente o
arquivo Gems.json do projeto para fazer referência às novas versões dos gems.
• Atualize Editor.xml e Game.xml do projeto (encontrados na pasta config na raiz do projeto).
No arquivo editor.xml, altere a linha mencionando Gem.LyShine para:
<Class name="AZStd::string" field="dynamicLibraryPath"
value="Gem.LyShine.0fefab3f13364722b2eab3b96ce2bf20.v0.1.0"
type="{189CC2EDFDDE-5680-91D4-9F630A79187F}"/>

No arquivo Game.xml, atualize a linha que faz referência ao gem SaveData para:
<Class name="AZStd::string" field="dynamicLibraryPath"
value="Gem.SaveData.d96ab03f53d14c9e83f9b4528c8576d7.v0.1.0"
type="{189CC2EDFDDE-5680-91D4-9F630A79187F}"/>

Áudio
Oáudio tem os seguintes novos recursos e melhorias:
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Novos recursos
• Os módulos do mecanismo CrySoundSystem e CryAudioImplWwise foram convertidos em gems.
• CrySoundSystem é agora o gem "Sistema de áudio", encontrado em Gems/AudioSystem.
• CryAudioImplWwise é agora o gem "Integração de áudio Wwise", encontrado em Gems/
AudioEngineWwise.
• OBSERVAÇÃO: esses gems são opcionais. Se o seu projeto usa o Wwise, execute o Configurador de
projetos e habilite os gems "Sistema de áudio" e "Integração de áudio Wwise".

Melhorias
• A análise XML no gem do Sistema de áudio agora usa RapidXml.

Suporte ao AWS Native SDK
A versão do AWS Native SDK foi atualizada para 1.7.167.

Note
Usuários do Linux: se o projeto ou um gem depender do AWS Native SDK no Linux (como é
o caso do Twitch Gem), as compilações de depuração e de perfil exigirão que a configuração
do Linux tenha libssl.so.1.1 e libcrypto.so.1.1 presentes no sistema. No entanto, as
compilações de versão vinculam essas bibliotecas estaticamente, portanto, nenhuma alteração é
necessária para compilações da versão Linux do Lumberyard.

Mundos grandes
Os mundos grandes têm as seguintes melhorias e alterações:

Melhorias
Mundos grandes: terrenos legados
• Agora você pode remover o sistema de terrenos legado do mecanismo usando o sinalizador de
compilação/script enable_legacy_terrain em dev/Code/wscript.
• Agora é possível habilitar métricas de memória, E/S e desempenho mais detalhadas
para o sistema de terrenos legado com cvars e_TerrainPerformanceSecondsPerLog e
e_TerrainPerformanceCollectMemoryStats.
• Removida a dependência do terreno legado de vários sistemas principais no mecanismo.
Grandes mundos: estradas
• A criação da estrutura rodoviária é cerca de quatro vezes mais rápida devido a melhorias no lote,
trabalho e a divisão de tempo.

Dispositivos móveis
Os dispositivos móveis têm as seguintes melhorias e alterações:

Melhorias
• Suporte adicionado para Xcode 11. Requer macOS High Sierra ou superior.
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• Suporte para iOS v13.
• iOS e Android: otimização para largura de banda de GPU – elimine o destino de renderização
"Acumulação difusa" durante a passagem de iluminação, o que resultou em economia de memória de 88
bits por frame de pixel perf. Ela está habilitada por meio da cvar "r_DeferredShadingLBuffersFmt = 2".
• Suporte para NDK (r20) mais recente.
• Melhorias no fluxo de trabalho de compilação de versão/sombreamento (remover etapa extra, relatório
de erros).
• Android: torne os tempos de carregamento 40% mais rápidos ao carregar ativos do .APK não em
arquivos.pak.
• Suporte para Android Q - API 29.

Redes
Ocontexto de rede tem as seguintes melhorias e alterações:

Melhorias
• No Lumberyard, o contexto de rede simplifica a escrita de componentes multijogador em C++. O que
pode levar 100 linhas de código na implementação bruta do GridMate, o contexto de rede realiza em
menos de uma dúzia de linhas com a interface.
• O contexto de rede é parte da família de contextos, juntamente com o contexto de serialização, o
contexto de edição e o contexto de comportamento. O contexto de rede permite que você marque
variáveis de membro do componente como campos de rede ou chamadas de procedimento remoto e as
use de uma maneira mais simples, em comparação com o uso direto do GridMate.
• MultiplayerSample foi atualizado para usar o contexto de rede em vários componentes, como
HealthBarComponent.

Suporte à plataforma
Os serviços e o suporte à plataforma têm as seguintes melhorias e alterações:

Novos recursos
• Gem de conquistas/troféus: o gem de conquistas fornece uma interface para seu jogo para os serviços
de conquistas e troféus para jogos de console. Ele permite que os jogos desbloqueiem, consultem e
atualizem dados de conquistas e troféus por meio dos serviços fornecidos para esse console.

Melhorias
• Suporte de presença avançada para os serviços de plataforma: o gem de presença fornece uma
interface para seu jogo para os serviços de presença para jogos de console. Ele permite que os jogos
definam e consultem o status de presença de um usuário nesse console. Presença é a mensagem
exibida em listas de amigos e em um perfil de usuário conforme definido pelo jogo, com base na
atividade do usuário.
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Suporte a PhysX
Melhorias
• Eventos de atualização mundial pré e pós-física são expostos na tela de script (o contexto de
comportamento).
• O modo de componente foi apresentado para componentes do colisor do PhysX. Isso permite a
modificação de dimensões de forma, compensações de deslocamentos de posição e rotação para
componentes do colisor diretamente na janela de exibição com manipuladores.
• As regiões de força foram melhoradas para enviar impulsos na atualização mundial pós-física em vez do
tick de renderização.
• Correções gerais de bugs.

Python Support (Suporte Python)
Alterações no suporte
• Em uma próxima versão, o Amazon Lumberyard mudará para Python 3.7.5. Nesse momento,
removeremos versões mais antigas do Python da instalação do Lumberyard.

Sistemas
Os sistemas têm os seguintes aprimoramentos e alterações:

Novos recursos
Ferramenta de detecção de stomp de memória (detecção de sobrecarga)
• A ferramenta detecção de stomp de memória fornece detecção de sobrecarga, verificando se há
memória corrompida por leituras/gravações fora dos limites da memória alocada.
O principal sinal do que pode ser um stomp de memória é um travamento sem explicação óbvia,
frequentemente em um sistema ou em uma estrutura de baixo nível (como um contêiner AZStd::) ou
dentro do alocador de memória (mas não um erro de falta de memória).
Para começar a usá-lo, acesse o diretório /dev/{your-game-project-name}/Config/ na raiz
de instalação do Lumberyard e abra Game.xml. Altere o valor useOverrunDetection de false para
true. (Também pode ser necessário alterar essa configuração no dev/{your-game-project-name}/
Config/Launch/Game.xml.)
Com a detecção de sobrecarga habilitada, é possível jogar o jogo normalmente e, se qualquer sistema
ler ou gravar fora da memória alocada, o jogo travará com uma pilha de chamadas no ponto da leitura/
gravação inválida.
• Observações::
• Pode haver momentos em que o jogo não trave, mas seja protegido por hardlock. Nesse caso, pause
o depurador e anote onde ele parou. Você deverá ver uma mensagem no final da saída semelhante a
"Exceção lançada: leitura/gravação inválida". O texto dessa mensagem pode variar de plataforma para
plataforma.
• Se você tentar reproduzir o problema e tiver outro travamento, a causa pode nem sempre ser o
mesmo bug. Na maioria dos casos, diferentes pilhas de chamadas indicarão bugs separados,
enquanto pilhas de chamadas semelhantes indicarão o mesmo bug.
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• Alguns pontos adicionais a serem considerados ao usar o modo de detecção de sobrecarga:
• Não faça check-in no seu Game.xml modificado!
• O modo de sobrecarga funciona somente no Windows e nos consoles com suporte com memória
adicional alocada.
• Ele é compilado a partir dos modos de desempenho e de versão.
• O jogo será executado mais lentamente e vai ocupar muito mais memória!
• Esse modo imita fundamentalmente o comportamento de GFlags com verificação de heap de página
inteira, mas está disponível com os alocadores LY sem recompilar nada.
• O detector nem sempre libera memória e é responsável por continuar a aumentar o consumo de
memória à medida que a jogabilidade continua. Deve haver memória suficiente para testar um ou dois
níveis, mas, especialmente em plataformas limitadas, não espere progressão infinita.
• Se você ficar sem memória, ele travará em WindowsPlatformAllocator::ReserveBytes ou
WindowsPlatformAllocator::CommitBytes.
• Qualquer gravação/leitura inválida incluirá a mensagem normal "Exceção lançada: leitura/gravação
inválida" perto do final da saída. Se você não vir essa mensagem, isso também indicará que não é
um bug de leitura/gravação.

Analisador de memória de ativos
• O Analisador de memória de ativos é um recurso experimental que oferece a você um detalhamento de
toda a memória alocada pelos vários ativos carregados no jogo. Use-o para obter informações sobre
quais ativos são realmente carregados em tempo de execução e como cada ativo contribui para o uso
da memória.
Para começar a usá-lo, siga estas etapas:
1. Acesse sua raiz de instalação do Lumberyard e abra AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h.
Certifique-se de que AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY esteja definido. (Elimine o comentário do código
se ele estiver em um bloco de comentários.) Se você também quiser habilitar a análise para tipos de
compilação que não sejam as de versão, abra dev/Code/Framework/AzCore/AzCore/Memory/
Config.h e elimine o comentário do #define para AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING.
2. Abra Game.xml em dev/{your-game-project-name}/Config e defina os campos
enableAssetMemory e enableDrilling como true (verdadeiro).
3. Se habilitou o ImGUI, você poderá abrir a janela de análise executando AssetMemoryAnalyzer >
Open (Abrir) no menu Debug (Depurar). Isso abrirá a janela Asset Memory Analysis (Análise de
memória de ativos).
• Cada ativo registrado é exibido, juntamente com o número de alocações e total de kilobytes
alocados, para heap e VRAM. Use os botões na parte superior da janela para classificar em ordem
decrescente em qualquer uma das categorias disponíveis.
Expanda ativos individuais para visualizar as alocações individuais que pertencem a um ativo e os
subativos que foram carregados como consequência do carregamento desse ativo.
• Para exportar a análise para um arquivo JSON, use um dos seguintes métodos:
• Se o ImGUI estiver habilitado, você poderá escolher AssetMemoryAnalyzer > Export JSON (Exportar
JSON) no menu Debug (Depurar).
• No console, insira assetmem_export para gerar o arquivo.
• No código C++, chame ExportJSONFile no AssetMemoryAnalyzerRequestBus, com nullptr como o
parâmetro para gerá-lo no local padrão.
Como exemplo: EBUS_EVENT(AssetMemoryAnalyzerRequestBus, ExportJSONFile,
nullptr); Isso gerará um arquivo em seu diretório @log@ chamado assetmem-.json.
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• Para visualizar arquivos JSON de análise de memória no navegador, abra dev/Gems/
AssetMemoryAnalyzer/www/AssetMemoryViewer/index.html no navegador da web (o Google
Chrome é recomendado). Na página da web que é aberta, arraste e solte o arquivo JSON ou clique na
área de destino para navegar até ele.
Isso exibirá o conteúdo do arquivo em uma tabela expansível. Classifique a tabela por qualquer uma das
colunas. As colunas apresentam um detalhamento por várias categorias:
• Heap Allocations (Alocações de Heap) e VRAM Allocations (Alocações de VRAM)
• Local summary (Resumo local) (que não inclui nenhum subativo) e Total summary (Resumo total) (que
inclui todos os subativos).
• O número de alocações, bem como os kilobytes (Kb) alocados.
Faça buscas detalhadas em qualquer um dos ativos listados para descobrir as alocações individuais
pertencentes a esse ativo e quaisquer subativos que foram carregados como consequência do
carregamento desse ativo.
• Para instrumentar seu código, revise os seguintes itens:
• Para carregamento inicial de ativos:
• O AssetMemoryDriller intercepta alocações (heap e VRAM) que ocorrem durante uma fatia de
execução de código ou "escopo" quando um ativo está ativo para gravação.
Quando um sistema começa a carregar um novo ativo, ele deve usar a macro
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE para demarcar o escopo de C++ no qual esse ativo pode estar
ativamente fazendo alocações.
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
Foo* LoadMyFooAsset(const char* name)
{
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE("Foo: %s", name);
Foo* result = aznew Foo(name); // The call to aznew will be recorded as
associated with the asset "Foo: <name>"
return result; // Once we exit this function, the asset will no longer be in
scope, and subsequent allocations will not be recorded

}

• Para processamento subsequente de ativos:
• Posteriormente, quando um sistema vai fazer mais trabalho envolvendo um ativo,
ou se o ativo estiver sendo entregue a um thread diferente, ele deve usar a macro
AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE com um ponteiro que foi alocado e rastreado pelo ativo inicial.
Isso associará quaisquer outras alocações com o mesmo ativo:
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
void UpdateAllFoos(const AZStd::vector<Foo*>& allFoos)
{
for (Foo* foo : allFoos)
{
AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(foo); // Subsequent allocations in this scope will
associate with any asset that was in scope when foo was allocated
UpdateFoo(foo);
}
}
void UpdateFoo(Foo* foo)
{
aznew Bar; // This automatically gets recorded with the owning asset for foo
AZStd::thread doThreadedWork([foo]()
{
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// Work being done on a different thread means we need to reattach to the
owning asset
AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(foo);
aznew Bar; // This will now be recorded under the owning asset for foo
});
doThreadedWork.join();

}

• É possível tentar anexar a qualquer ponteiro que foi criado enquanto o ativo estava no escopo,
ou mesmo a qualquer parte da memória que foi alocada a ele. Por exemplo, o seguinte código
funciona:
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
struct Baz
{
int a;
char* b;
double c;
}
Baz* CreateBaz(const char* name)
{
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE(name);
Baz* baz = aznew Baz; // bar is associated with the named asset
return baz;
}
void TestScopes()
{
Baz* baz = CreateBaz("My test baz");
{

AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(&baz->c); // This works, even though "c" didn't
have its own allocation
baz->b = aznew char[32]; // This allocation will be recorded under the asset
"My test baz"
}

}

O que isso significa é que você não precisa de um ponteiro original para um objeto que foi alocado
dentro de um escopo para anexá-lo, apenas algo "semelhante o suficiente". Isso possibilita anexar
entre sistemas a objetos que foram definidos com herança múltipla.
• Para executar o processamento de ativos do Ebus:
• Os handlers de Ebus podem automaticamente tentar anexar a um escopo para cada handler que
recebe um evento. Isso funciona quando o próprio handler foi alocado como parte de um ativo.
Alguns Ebuses do Lumberyard já usam esse recurso, como o TickBus. Se você encontrar outros
que devem usá-lo, adicione-os. (Mas não use essa EventProcessingPolicy como padrão se não for
aplicável; consulte as considerações sobre instrumentação abaixo.)
• Considerações sobre instrumentação:
• A criação de um novo escopo nomeado requer chamadas de função, uma pesquisa de ambiente,
bloqueio de um mutex, duas pesquisas de hash e modificações locais do thread.
• A anexação a um escopo existente requer chamadas de função, uma pesquisa de ambiente, bloqueio
de um mutex, uma pesquisa em uma grande árvore preta e vermelha e modificações locais de thread.
Na maioria das vezes, isso é um custo relativamente pequeno, mas é significativo
o suficiente para não usar a macro AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE (ou usar a
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AssetMemoryDrillerEventProcessingPolicy em seu Ebus) de forma redundante, ou se for improvável
anexar a qualquer coisa.
Há custo zero para instrumentação em compilações onde o AssetMemoryDriller está desabilitado,
ou seja, se a macro AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY permanecer indefinida. (Esse é o padrão em
compilações de desempenho.)

Melhorias
• Rastreamento de memória aprimorado para VRAM e exibição de cvar e_MemoryProfiling
(LY-104969). O uso da memória agora está dividido:
• Textura de VRAM: empacotada por destinos de renderização, ativos, dinâmico. Buffer: vértice, índice,
constante, outro.
• CPU: dividida por alocadores principais.
• Reestruture a hierarquia de classes do alocador; tornando-as mais estáveis para ordenação de
inicialização (resolvendo alguns problemas em compilações de versão/monolíticas).
• Driller de memória: corrige para despejar todas as alocações no arquivo CSV. OBSERVAÇÃO: com
qualquer alteração que afete o layout da memória, bugs anteriores relacionados à memória que não
causavam travamentos/problemas podem agora produzir comportamento inesperado. Por exemplo, uma
sobrecarga de memória que anteriormente não estava produzindo nenhum bug visível/detectável, agora
pode produzir problemas.
• Melhorias doIMGUI : agora usando a versão mais recente do IMGUI com suporte adicional para
consoles e controladores.
• Melhorias da estrutura de declarações: agora usando apenas AZ_assert com 3 níveis do sys_assert
CVAR: 0: nada, 1: somente log, 2: diálogo quando há falha de declarações em todas as plataformas.

SDK do Twitch Commerce
O Animation Editor tem as seguintes melhorias e mudanças:

Alterações no suporte
O Twitch Gem não requer mais o SDK do Twitch Commerce. O SDK do Twitch Commerce está defasado.

Compatível com Visual Studio
Alterações no suporte
O suporte ao Visual Studio 2015 foi defasado a partir do Amazon Lumberyard v1.22. Referências ao Visual
Studio 2015 e aos binários VC140 também foram removidas da documentação da v1.22. Se você estiver
usando o Visual Studio 2015 ou uma versão mais antiga, consulte a documentação arquivada do Amazon
Lumberyard para as versões anteriores. A versão atual com suporte do Visual Studio é VS 2017 v15.9.2 ou
posterior e a versão binária VC++ compatível com compilações é VC141.

Diversos
Alterações no suporte
• A ferramenta Image do Resource Compiler será descontinuada em uma próxima versão do Lumberyard,
substituída pelo gem ImageProcessing.
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Correções
O Lumberyard Beta 1.22.2 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais
sobre as correções relacionadas.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem as seguintes correções:
• Correção de uma condição de corrida no TestAssetBuilder na qual as compilações limpas falhavam às
vezes (nem sempre) em alguns (nem todos) ativos de teste.
• Correção de um erro no TestAssetBuilder no qual os ativos apresentavam falha no processamento caso
uma subasta fosse renomeada enquanto o Asset Processor estivesse em execução.

Vegetação dinâmica
A Vegetação dinâmica tem as seguintes correções:
• Correção de “Mostrar visualização por instância” que não funcionava corretamente no componente
Depurador de vegetação.

Build
O sistema de compilação tem as seguintes correções:
• Correção de um erro no qual a modificação de ADDITIONAL_COPYRIGHT_TABLE em WAF não
atualizava as informações de direitos autorais e gerava falha na compilação.

Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• As entidades não respeitarão o status de bloqueio/desbloqueio das camadas pai se o estado de
bloqueio/desbloqueio da camada avô for alterado.
• Correção de uma falha que ocorria ao arrastar uma fatia do menu de fatia favorita em uma instância de
si mesma.
• Correção de uma falha que ocorria ao excluir uma pasta do menu de fatias favoritas
• Correção de uma falha que ocorria ao tentar salvar a exclusão de uma entidade a uma fatia do menu
Salvar substituições de fatia (avançado).
• Correção de uma falha que ocorria ao duplicar entidades várias vezes.
• Correção de uma falha que ocorria após alterar as configurações do Perforce.
• Correção de um bug que congelava o editor ao selecionar duas entidades com um componente de Ator
e ao configurar a entidade de destino para a segunda entidade.
• Correção de uma falha que ocorria ao duplicar uma entidade após editar uma propriedade do
componente enquanto o campo da propriedade do componente ainda estava ativo.
• Correção de uma falha que ocorria quando uma propriedade de componente era alterada e o modo de
jogo era iniciado imediatamente.
• Correção de uma falha que ocorria ao voltar do modo de jogo conforme as fatias dinâmicas estavam
sendo limpas.
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• Correção de uma falha que ocorria ao entrar no modo de jogo antes do P4V terminar de atualizar um
ativo modificado.
• Melhoria do desempenho de operações de desfazer para a manipulação de entidades. A tradução de 25
entidades e a ação de pressionar Desfazer levavam ~15 segundos e agora levam ~4,5 segundos.
• Corrigimos um problema de desempenho que fazia com que o editor atrasasse toda vez que uma fatia
era selecionada no Descritor de entidades. A seleção de uma hierarquia de entidades de fatias de 10k
levava ~3 segundos e agora leva ~200 ms.
• Agora é mais rápido entrar no Modo de jogo enquanto um filtro do Descritor de entidades está ativo.
Entrar no modo de jogo em um nível com 20 mil entidades enquanto um filtro é aplicado no Descritor de
entidades levava 5m48s, agora leva 3,18s.
• Correção de um bug que desvinculava uma entidade de fatia de uma camada após as substituições de
reversão serem usadas.
• Agora é possível dimensionar entidades com um componente de Examinar em.
• O editor de fatias favoritas agora tem uma opção para importar uma fatia usando um menu de clique
com o botão direito.

• O editor de fatias favoritas agora tem uma opção para importar uma fatia usando um menu de clique
com o botão direito.
• O gem de fatias favoritas agora está habilitado por padrão.
• Exposição de uma nova opção nas Configurações do editor chamada de “Local do arquivo da fatia”, que
permite que o usuário altere o local padrão em que as fatias são salvas.
• Correção de um bug que tornava uma entidade invisível após arrastar um ativo para a entidade do
Navegador de ativos e pressionar a ação de desfazer.
• Correção de um bug que ocorria ao procurar um componente e clicar no inspetor de entidades que
exibia um campo de texto de forma não intencional.
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• Agora ao criar uma entidade filho de uma camada adicionará corretamente a entidade relativa à câmera
e ao terreno em vez de inserir a entidade em 0,0,0.
• Correção de um bug que fazia com que o inspetor de entidades abrisse o menu Adicionar componente
em vez da caixa de diálogo do novo nível, quando nenhuma entidade era selecionada.
• Correção de um bug que fazia o inspetor de entidades rolar até o final da lista de componentes após
limpar um campo de referência de ativos.
• Correção de um bug que fazia alguns componentes exibir o número de componentes já existentes na
entidade no menu Adicionar componente.
• Correção de um bug que impedia desabilitar a opção Alinhar objeto à superfície se estivesse habilitada
e, em seguida, essa opção era desabilitada imediatamente.
• Correção de um bug que impedia o funcionamento da opção “mover componente para cima” no inspetor
de entidades quando uma entidade continha mais de 31 componentes.
• Dessa forma, a lista de substituições não exibirá uma contagem de substituições se houver apenas 1
substituição a ser salva no menu Salvar substituições na fatia.
• Agora exibirá “nenhum resultado encontrado” se um resultado de pesquisa no descritor de entidades
não retornar uma entidade.
• Os usuários agora podem interagir com campos de propriedades de referência de ativos. Você pode
clicar em um campo, alterar o texto de referência e ver uma lista de ativos que correspondem à string e
ao tipo de ativo apropriados para o campo.

• Remoção de um aviso de console inválido que ocorria ao salvar uma camada após salvá-la pela
primeira vez.
• Remoção de uma caixa de diálogo que avisava os clientes de que o Lumberyard já estava em execução
se o cliente tentasse iniciar uma segunda instância do editor.
• Colar uma segunda sonda ambiente em uma entidade não gera falha no editor.
• Correção de um bug que não permitia que as camadas bloqueadas bloqueassem a seleção de
entidades no visor após retornar do modo de jogo.
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• Entrar no modo de renomeação sem renomear uma camada não marcará a camada como suja.
• Há agora uma opção “encontrar camada no Navegador de ativos” em uma camada no Descritor de
entidades.

• Correção de um bug que fazia com que a edição de algumas propriedades em um inspetor de entidades
afixado não atualizasse a entidade não selecionada no painel ao qual estava afixado.
• Correção de um bug que executava um nível como se as alterações tivessem ocorrido se o nível tivesse
sido fechado imediatamente após ser aberto.
• Correção de um bug que criava um componente ao arrastar um ativo do Navegador de ativos
diretamente para um campo de referência de ativos do componente.
• Aviso adicionado ao tentar salvar uma camada com o mesmo nome de uma camada já existente na
pasta de camadas de níveis, mas que não existe no nível.
• Correção de um bug que gerava falha ao remover uma referência de ativo de um componente e ao
tentar salvar o ativo.
• Correção de um bug que gerava uma falha ao definir a propriedade “Salvar como binário” corretamente
após usar a opção Recuperar camada.
• Correção de um erro que exibia substituições de fatias no descritor após operações de push de fatias
malsucedidas.
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Gráficos
• Correção de um bug nos quais as partículas com retroiluminação difusa foram desenhadas
incorretamente devido a um erro no cálculo normal do vértice.

Script Canvas
O Script Canvas tem as seguintes correções:
• Correção da falha do editor após salvar o gráfico gerado automaticamente.
• Correção da falha do editor ao executar Agitar para desfazer a emenda em um nó curinga com o
parâmetro de entrada da string substituído.
• Correção da ação de desfazer a alteração da quantidade de entradas do nó do Repetidor.
• Correção da falha do editor ao recolher um nó de Grupo criado recentemente com o botão Group
Current Selection (Seleção atual do grupo) enquanto outros nós estão presentes na tela.
• Correção da falha do editor ao tentar usar o método de Eventos de script que foi excluído.
• Correção da falha ao desfazer a ação de recolher de um nó de Grupo recém-criado usando o botão
Seleção atual do grupo.
• Correção da ação de recolhimento e exclusão de um nó de Grupo vazio criado por meio da Seleção
atual do grupo que gerava falha no Editor.
• Correção da falha do editor ao salvar ou descartar um script com um grupo/comentário criado com os
botões da barra de ferramentas.

Correções diversas
O Lumberyard também tem as seguintes correções:
• Os WorkSpaces salvos antes de janeiro de 2018 que continham um gráfico de animação pré-ativado não
ativarão automaticamente o gráfico de animação na versão mais recente. Ative e salve o WorkSpace
novamente para corrigir.
• Nas versões anteriores à 1.22, as transições combinavam as velocidades de execução com base
no peso atual da transição independentemente da sincronização estar habilitada ou desabilitada. Na
versão 1.22, quando a sincronização está desabilitada, as transações não sincronizadas mantêm
a velocidade de execução, que é aquela do estado de origem até atingir o estado de destino. A
velocidade de execução da máquina de estado pai será alternada da velocidade de execução de origem
para a velocidade de execução do estado de destino assim que a transição for concluída. Quando a
sincronização estiver habilitada, as transições mesclam as velocidades de execução com base no peso
atual da transição.
• A partir da versão 1.22, os eventos de movimento baseados em intervalo acionarão a inicialização
de eventos somente quando o tempo cruzar a inicialização do evento e atingir o evento baseado em
intervalo. Nas versões anteriores, esse cenário de evento de movimento baseado em intervalo acionaria
a inicialização de eventos E eventos ativos.
• Correção de um bug que resultou em falha devido a uma condição de corrida no mecanismo de
streaming.
• Correção de um bug que resultou em falha quando um servidor dedicado usando o
CloudGemFramework falhou em assumir uma identidade de servidor.
• Correção de um erro no qual as linhas do tempo do TrackView não desenhavam o texto da escala de
tempo.
• Funcionalidade adicionada ao MultiplayerSample para copiar e instalar um certificado raiz ausente para
uso nos servidores Linux do GameLift.
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• Correção de um bug no qual cvars declarados com DeclareConstIntCVar eram valores não inicializados
nas compilações de versão. Solicitação pull 421
• Correção de um erro encontrado por meio de análise estática na qual subexpressões idênticas foram
usadas. Solicitação pull 216
• Correção de um erro encontrado por meio de análise estática relacionada a vírgulas em instruções
condicionais. Solicitação pull 204
• Correção de um erro em GameObjectSystem e VehicleSystem no qual poderia ocorrer uma saturação
de matriz. Solicitação pull 203
• Correção de um erro encontrado na análise estática relacionada a variáveis com o mesmo nome sendo
declarado novamente. Solicitação pull 202
• Método de inserção ausente adicionado à classe deque do AzCore presente no padrão. Solicitação pull
112

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.22 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 148)
• Android (p. 148)
• Android Studio (p. 149)
• Animation Editor (p. 149)
• Triggers e objetos de área (p. 150)
• API de Asset Builder (p. 150)
• Pipeline de ativos (p. 150)
• Áudio (p. 151)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 151)
• Componentes de áudio do EBus (p. 151)
• Componente Audio Proxy (p. 152)
• Cloud Canvas (p. 152)
• Gems da nuvem (p. 154)
• Cloud Gem Portal (p. 157)
• Sistema de entidade do componente (p. 157)
• Variáveis de console (p. 158)
• CryEngineNonRCModule (p. 158)
• CryEntity (p. 158)
• Tipos de dados (p. 158)
• Componente Decal (p. 159)
• Servidor dedicado (p. 159)
• DirectX 12 (p. 159)
• Recursos do teste de ambiente (p. 159)
• Configurações de FBX (p. 160)
• Fluxograma (p. 160)
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• Funcionalidade modo de jogo (p. 161)
• Projetos de jogos (p. 161)
• Gems (p. 161)
• Geppetto (p. 161)
• Mapas de brilho (p. 162)
• Gráficos (p. 162)
• GridMate (p. 163)
• Arquivo de mapa de altura (p. 163)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 163)
• Incredibuild (p. 163)
• Caminhos de instalação (p. 164)
• iOS (p. 164)
• Projetos de inicializador (p. 164)
• Elementos de reflexo (p. 164)
• Linux (p. 165)
• Lmbr.exe (p. 165)
• Lumberyard Editor (p. 165)
• Instalação do Lumberyard (p. 166)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 166)
• Lmbr.exe (p. 167)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 168)
• Lyzard.exe (p. 168)
• macOS (p. 168)
• Mannequin (p. 169)
• Navegador do material (p. 169)
• Material Editor (p. 171)
• Maya (p. 171)
• Mobilidade (p. 172)
• Amostra para multijogador (p. 172)
• Editor de partículas (p. 172)
• Controle de fonte do Perforce (p. 173)
• Física (legado) (p. 173)
• PhysX (p. 173)
• Configurador de projetos (p. 175)
• Compilador de recursos (p. 175)
• SamplesProject (p. 175)
• Script Canvas (p. 175)
• Fatias (p. 176)
• Jogo para iniciantes (p. 177)
• Componente de malha estática (p. 179)
• Substance Editor (p. 179)
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• Dados da textura do terreno (p. 179)
• Dimensões da textura do terreno (p. 179)
• Track View (p. 180)
• Componente Trigger Area (p. 180)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 180)
• Telas de interface do usuário (p. 181)
• Realidade virtual (p. 181)
• Sistema de compilação do Waf (p. 181)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 182)
• Diversos (p. 182)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas no osso raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema, não aplique rotações no
osso raiz de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere de ponto final (.).
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.
• Ainda não há suporte para NDK 20. Isso está planejado para uma versão futura.
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Android Studio
Ao abrir um projeto do Android Studio no Windows, você pode receber um aviso sobre módulos CMake
que excedam o tamanho máximo de caminho de arquivo. Como o Sistema de compilação Waf lida com
compilações nativas, você pode ignorar esses avisos com segurança.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, um arquivo .actor não será criado. Para criar
um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes no
arquivo .fbx.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos talvez não processe os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.
• O Ragdoll requer uma cadeia contínua de articulações. Por exemplo, se tiver uma configuração de
ragdoll bípede com articulações de quadril e ombro, você deverá adicionar todas as articulações
intermediárias para garantir um comportamento aceitável. Se você não adicionar as articulações
intermediárias, como as articulações da coluna, o ragdoll produzirá um comportamento indesejado.
• A saída renderizada do Track View será afetada se um ator nos quadros tiver componentes Simple
Motion (Movimento simples) e Anim Graph (Gráfico de animação) e for controlado pelo Animation
Editor. A reprodução da animação no vídeo da saída renderizada parece mais rápida do que o normal
e é multiplicada com base na saída FPS do vídeo. Para contornar este problema, você pode usar
o software de captura de vídeo externo para gravar a reprodução da animação ao executar suas
sequências.
• Depois de iniciar uma instância de servidor e uma instância do cliente de um jogo, o cliente pode usar
controles para alterar a animação de um personagem.
• Gatilhos de peso para o nó Blend N são automaticamente definidos como zero. Você deve alterar
manualmente o gatilho de peso.
• O editor deixará de funcionar se você clicar com o botão direito do mouse no painel de navegação,
recortar um nó que esteja em um nó de referência colado e colar o nó na janela do gráfico de animação.
• Se um gráfico de animação for referenciado em outro gráfico de animação, o gráfico de animação
editado poderá desaparecer do painel de navegação quando você salvar suas alterações. O editor
também deixará de funcionar se você clicar no nó pai no gráfico de animação depois de salvar suas
alterações.
• O editor deixará de funcionar se você usar caracteres especiais, como " ou %, para o ID de movimento
em um conjunto de movimentos.
• Se um conjunto de movimentos for referenciado em um nó de referência, o conjunto de movimentos
original será duplicado quando você salvar suas alterações. O editor deixará de funcionar se você
remover o conjunto de movimentos duplicado e salvar as alterações.
• Em uma sessão da área de trabalho remota, abrir um arquivo .fbx no Animation Editor fará com que o
Lumberyard Editor pare de funcionar. Isso acontece devido a um problema conhecido com o OpenGL e
RDP.
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• Para objetos simulados, pode haver instabilidade visual no Animation Editor ou durante o modo de jogo.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar zonas tridimensionais em um nível que será usado para acionar
eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de Asset Builder
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Asset Browser (Navegador de
ativos) diminui o desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Asset Builder e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.
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Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics (IA/física).
• O gerenciador de cache de arquivo não foi transferido para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor (Editor de controles de áudio) é exibida de maneira
incorreta no canto superior esquerdo.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o Wwise
2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão anterior do
Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt (localizado
no diretório lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
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• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.

Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
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obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte do Amazon API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Cloud Canvas Resource Manager não são compatíveis
com versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contenha vários gems
da nuvem ou grupos de recursos, a transação de implantação talvez não seja bem-sucedida. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não é atualizado corretamente quando a implantação é alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao OpenSSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda seja
criado com êxito.
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• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard, você verá uma
mensagem de erro incorreta.
• No Credentials Manager (Gerenciador de credenciais), depois que você executa várias operações de
criação e exclusão de perfil, a lista de perfis não é atualizada corretamente, e os perfis já excluídos ainda
podem estar presentes na lista de perfis.

Gems da nuvem
Os gems de nuvem possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems da nuvem agora são criados usando o controle de versão para evitar futuras alterações. O
controle de versão do gem da nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação talvez não seja bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os
gems da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter habilitado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem do Defect Reporter
• O DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
correspondentes não serão excluídos do diretório do Cache.
• Quando você cria um mapa de calor com um nome que tenha espaços ou símbolos, ele é criado, mas
ocorre uma falha na exclusão do mapa de calor com uma mensagem "Não foi possível excluir o mapa
de calor".
• A guia REST Explorer (Explorador REST) do Defect Reporter Cloud Gem Portal não é carregada
corretamente com os seguintes erros:
• Falha ao obter as chaves do projeto. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de Serviço:
ocorreu um erro interno de serviço."
• Falha ao obter os mapeamentos de campo. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de
Serviço. Ocorreu um erro interno de serviço.

Gem de nuvem de conteúdo dinâmico
• Quando você cria dois manifestos diferentes que tenham arquivos de pacote com o mesmo nome,
ocorre o seguinte:
• O segundo arquivo .pak substitui o primeiro arquivo .pak.
• Na guia Overview (Visão geral) do Cloud Gem Portal, o primeiro arquivo .pak não aparece mais no
primeiro manifesto.
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In-Game Survey Cloud Gem
• Pode haver falha nas seguintes combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer com um
erro:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• As combinações de caminho / VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
Os parâmetros activation_end_time e activation_start_time são necessários para concluir
a operação, embora a interface de usuário indique que eles são opcionais.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando você adiciona uma pergunta predefinida, uma nova pergunta é criada sem respostas para
escolher mesmo quando a lista de respostas foi fornecida.

Gem da nuvem de placar
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
Haverá falha na operação.
• /score – POST
O parâmetro de valor aceita um ponto para notação decimal e um e para notação científica, mas
esses símbolos são ignorados quando um número é transferido para a pontuação. Em vez disso, o
valor retornado é a parte inteira do valor transferido. Por exemplo, 1e+2 é retornado como 1.
• /score – POST
Quando o gem Player Account está habilitado na mesma pilha de implantação, há falha na operação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem Portal
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /admin/accountSearch – GET
Haverá falha na operação com o status de erro 0 se ela for executada com os parâmetros Email ou
CognitoIdentityId.
• /admin/accounts – POST
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /ban/playerban – DELETE
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Há falha na operação com o status de erro 400.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots do Amazon Lex, intenções
e tipos de slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem
publicados ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de exemplo de texto
para fala.
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /speechlib – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.
• /tts/export – POST
A operação não relatará erros se o parâmetro entries contiver um conjunto vazio de aspas duplas
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
A operação relata êxito, desde que qualquer string seja transmitida para o parâmetro key.
• /tts/runtimecache – POST
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A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.
• /tts/runtimecapabilities – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account (Editar conta do jogador), não será
possível salvar as alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message
of the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit e Delete para todos os blocos de
mensagens.
• Os gems da nuvem não serão exibidos no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- aparecerá como
xx--xx.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você selecionar uma camada no Descritor de entidades enquanto a ferramenta de conversão estiver
ativa, a área de coordenadas/transformação na barra de ferramentas inferior ficará disponível para a
inserção de valores manualmente. Este é um comportamento incorreto e pode criar problemas.
• Você poderá perceber o seguinte ao salvar as alterações das entidades em uma camada específica:
• A posição da câmera é salva no arquivo de nível, o que resulta em arquivos sendo gravados em disco.
• Se uma alteração do C++ resultar na atualização da serialização de dados para uma entidade, a
atualização automatizada será considerada como uma alteração a ser salva em disco. Para contornar
esse problema, faça o seguinte:
• Salve novamente as entidades relevantes depois de modificar componentes no C++. Isso permite
que você verifique se as alterações se comportam como esperado.
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• Ajuste seu fluxo de camadas para clique com o botão direito do mouse e salve as camadas
individuais.
• Confirme com sua equipe se você pode verificar suas camadas no controle do código-fonte. Isso
pode ajudar a separar alterações de usuários e alterações automatizadas.
• O Lumberyard Editor deixará de funcionar se você abrir o Lyzard.exe, clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade e selecionar Cut component, (Cortar componente) e abrir o nível.
Para contornar esse problema, use a opção Delete component (Excluir componente).

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Variáveis de console. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos legados em sequências Track View (Rastrear visualização) não são automaticamente
convertidos em entidades de componente. Para contornar esse problema, você pode recriar
manualmente as sequências no Track View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.
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Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O executável Processador de ativos localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 do Windows.

Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.

2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
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float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX às vezes. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não dispara ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node (adicionar nó), UIe, o submenu está vazio. Para contornar esse
problema, use o painel Components (componentes) no editor do Fluxograma para adicionar os nós de
UIe.

160

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Funcionalidade modo de jogo

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver esse problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files agora
seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
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• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos ossos ou fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usarem o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
O uso de mapas de brilho em Substâncias importadas não configura corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL)
e conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar a Transparência independente de ordem (OIT, Order Independent Transparency), você
deve recompilar com o SDK do Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar
uma GPU que dê suporte a RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh (Malha) não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguintes nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
162

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
GridMate

• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

GridMate
Os serviços a seguir serão desativados e substituídos por gems em uma versão futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar o Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da
interface do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza
a resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>
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Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclua espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.
• Você deverá habilitar o sistema de compilação legado quando criar com Xcode 10.1 e cada vez que
gerar um novo projeto Xcode. Isso garante que o aplicativo poderá ser instalado com êxito. Para habilitar
o sistema de compilação legado no Xcode, escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações do
projeto). Em Shared Project Settings (Configurações compartilhadas do projeto), selecione Legacy Build
System (Sistema de compilação legado).
• Você deverá usar um servidor compilador de sombreamento no seu computador macOS quando criar
arquivos de sombreamento .pak para compilações de versão. Usando a versão do macOS do servidor
compilador de sombreamento, gere sombreamentos e use o script lmbr_pak_shaders.sh para criar
os arquivos .pak. Salve os arquivos .pak no diretório dev\Build\.
• Para gerar arquivos .pak de ativos no seu computador macOS, faça o seguinte:
1. Use o Processador de ativos para gerar os ativos.
2. Execute o comando a seguir no diretório dev\.
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Projetos de inicializador
Os projetos de inicializador unificados de cliente e servidor entre plataformas foram adicionados ao
Lumberyard versão 1.22. Em uma versão futura, esses projetos substituirão os projetos de inicializador
existentes específicos da plataforma.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
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• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso não pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo
de experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain (Gerar terreno) no menu Terrain
(Terreno) não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
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a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
A instalação do Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e faça download do instalador.
• O filtro do Windows Defender SmartScreen pode acionar um aviso quando você tenta executar o
instalador do Lumberyard. Para continuar com a instalação, confirme se o arquivo executável é seguro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
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manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk setups
na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
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1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer download de
SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa a ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos necessário não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
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1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Transition Editor (Editor de transição) atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor
do tipo de parâmetro esteja definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials
(Exportar materiais) não exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma
mensagem que diz, "0 arquivo de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você
pode verificar manualmente os arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import (Importar) também não funcionam.
• O componente Particle (Partícula) não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos
emissores de GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da
partícula x, y e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas GPU não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
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• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo offline.

Física (legado)
O sistema de física legado tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy de física for removida de um grupo de malha, você deverá executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy de física:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente de Física, será necessário entrar e sair
do modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics (IA/Física) para que a alteração tenha efeito.

PhysX
O sistema PhysX possui os seguintes problemas conhecidos:
• O sistema PhysX e o sistema de física legado ainda não têm paridade de recursos. Use o sistema de
física legado para recursos como malha de navegação da IA, força e volume de vento, flutuabilidade e
volume de água, roupas, veículos e a inclinação da vegetação.
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• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider (Colisor do PhysX) não
usa formas de entidades filhas.
• O componente PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) deve estar na mesma
entidade que o componente Actor (Ator) para funcionar com o Animation Editor.
• Estes recursos do PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) não funcionam
corretamente: direção ascendente, ângulo máximo de inclinação e altura do degrau.
• Se você precisar de funcionalidade de ragdoll, use o controlador de física legado com o componente
PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX).
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Para salvar as alterações no componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX), você deverá salvar e
exportar o terreno.
• Para que os objetos colidam com o terreno, você deverá adicionar o componente PhysX Terrain
(Terreno do PhysX) a qualquer entidade.
• A interseção de colisores no terreno pode resultar em comportamento inesperado. Se você precisa
fazer a interseção de um colisor com o terreno, use um valor pequeno para o tamanho do colisor. Você
também deve desmarcar a caixa de seleção Persistent Contact Manifold (Coletor de contato persistente)
na guia Global Configuration (Configuração global) na janela PhysX Configuration (Configuração do
PhysX).
• Se o colisor do PhysX e a malha forem do mesmo tamanho, você observará instabilidade durante a
renderização. Esse comportamento é esperado.
• O componente Trigger Area (Área de gatilho) não funciona com o sistema PhysX. Você pode habilitar a
detecção de área de gatilho de um objeto marcando a caixa de seleção Trigger Area (Área de gatilho)
no componente PhysX Collider (Colisor do PhysX). Isso evitará que o objeto colida com outro objeto.
Para definir as propriedades de colisão para uma entidade, adicione outro componente PhysX Collider
(Colisor do PhysX).
• Problemas funcionais e de renderização, como instabilidade, ocorrerão se você aplicar impulso para
entidades pai-filho que tenham componentes PhysX Rigid Body (Corpo rígido do PhysX). Para contornar
este problema, use articulações.
• Ocorrerá o seguinte se você marcar a caixa de seleção Static (Estático) no componente Transform
(Transformação) para uma entidade que também tenha um componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido
do PhysX):
• O corpo rígido se comportará estaticamente no sistema PhysX.
• Será exibido um aviso sobre a incompatibilidade do componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido do
PhysX) e a opção de transformação estática.
• Você poderá enfrentar problemas, como gerar fatias dinâmicas na origem, se tentar usar componentes
do PhysX com fatias. Isso é causado por uma dependência no componente Transform (Transformação).
• Evite usar a escalabilidade não uniforme em entidades que tenham componentes do PhysX. Para
contornar esse problema, faça o seguinte:
1. Crie uma entidade filho na entidade com os componentes do PhysX.
2. Na entidade filho, adicione o componente Mesh (Malha).
3. Verifique se o componente Transform (Transformação) usa escalabilidade não uniforme.
4. Atualize as dimensões do Collider (Colisor do PhysX) conforme necessário.
5. Atualize o centro da massa para que ele seja o centro do objeto.
• Quando há mais de um componente PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX) no nível, aumentar os
parâmetros Position Iteration Count (Contagem de iteração da posição) e Velocity Iteration Count
(Contagem de iteração da velocidade) de um ragdoll afeta os outros ragdolls.
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Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O gatilho da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard não oferece suporte ao seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
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• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.
• Você não pode preencher contêineres (matrizes e mapas) usando o painel de variável. Você deve
preenchê-los usando nós no gráfico.
• Você não pode usar EntityIds como chaves em contêineres durante a edição. No entanto, você ainda
pode adicioná-los em tempo de execução.
• Os nós nas versões 1.11, 1.12 ou 1.13 do Lumberyard podem não formar mais conexões com novos
nós. Para corrigir isso, pode ser necessário recriá-los.
• Ao usar os novos nós dinâmicos da versão 1.19, é possível que o Lumberyard pare de funcionar se uma
lógica de gráfico inválida for criada. Especificamente, isso ocorre quando você usa um nó dinâmico em
dois threads de execução em que os dados são passados somente de um thread de execução. Para
corrigir isso, reforme as conexões do nó dinâmico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.

176

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Jogo para iniciantes

• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.
• As raízes das fatias não exibem o texto de status de entidade corretamente.
• A funcionalidade de salvar substituições não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• A funcionalidade de reverter não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• Entidades que não são fatias e têm fatia de entidade filha mostrarão que elas terão uma substituição.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse para criar uma entidade, a nova entidade será exibida
na parte superior do Inspetor de entidades. Isso ocorrerá se você não clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade existente para iniciar a duplicação.
• O recurso Stick duplicate to cursor (Manter duplicação no cursor) não funciona adequadamente. Se você
marcar essa caixa de seleção e clicar com o botão direito do mouse em uma entidade para duplicá-la, a
entidade duplicada não será mantida.
• Não é possível adicionar novamente uma camada que você exclui de um nível. Para contornar este
problema, faça o seguinte:
1. Faça backup da camada que você deseja recuperar.
2. No seu nível, crie uma nova camada com o mesmo nome.
3. Salve o nível Isso substituirá a camada existente.
4. Feche o Lumberyard Editor.
5. Recupere a camada em que você fez o backup na etapa 1.
6. Carregue seu nível.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Starter Game tem quedas na taxa de quadros até 5 FPS e não pode manter mais de 15 FPS após o
jogador deixar o navio acidentado. Durante as lutas, quando o jogador e os inimigos estão atirando um
no outro, a taxa de quadros pode ser muito instável com cortes ocasionais.
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
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• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográfica de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos podem não ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
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• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta o Navmesh) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dados da textura do terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.
2.
3.
4.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.
Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.
Repita as etapas 1 e 2.
Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.
b.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.
Clique em Change tile resolution.
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c.

Para a resolução, selecione 2048x2048.

d.

Clique em OK.

e.

Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update (Atualizar) na caixa de diálogo Render Output (Saída de renderização) não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion (Movimento simples) e tentar mover o ajuste da trilha
para frente e para trás em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de gatilho em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de gatilho não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de gatilho em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
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• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

Telas de interface do usuário
As telas de interface do usuário têm os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o gem LyShineExamples está habilitado, as referências aos seguintes arquivos no diretório
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ são inválidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os fones OSVR HDK em
um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
(Visualizar VR) aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para lumberyard_version\dev.
Insira lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado a reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
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separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.
• Em alguns casos, a lista de plataformas válidas configuradas pode se tornar inválida. Quando isso
acontecer e você executar o comando lmbr_waf configure, poderá receber a seguinte mensagem
de erro:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para contornar esse problema e continuar a criar seu projeto:
1. Navegue até o diretório BinTemp.
2. Exclua o arquivo valid_configuration_platforms.json.
3. Insira o comando a seguir novamente.
lmbr_waf configure

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
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• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático no fórum
Game Dev.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference (Referências de classes). Os métodos dos EBuses de solicitação são
exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
• A interface IPlatformOS será desativada e substituída por gems em uma versão futura.
• A interface ILocalizationManager será desativada e substituída por um gem em uma versão futura.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.21 (setembro de 2019)
O Lumberyard Beta 1.21 adiciona novos recursos, melhorias e correções. À medida que continuamos
a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade cujas sugestões nos
ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos mais de 50% da
base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando seus comentários para fóruns
e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard, siga-nos no
Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 184)
• Melhorias e mudanças (p. 188)
• Correções (p. 198)
• Problemas conhecidos (p. 201)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.21.
Tópicos
• Animation Editor (p. 184)
• Projetos de inicializador (p. 185)
• PhysX (p. 187)
• Sistemas (p. 187)

Animation Editor
Agora o Animation Editor oferece suporte ao nó Simulated Object (Objeto simulado). Use esse nó para
adicionar movimento secundário a uma cadeia de articulações em um ator. Por exemplo, se o ator tiver
itens de trajes soltos, como correntes, mochilas ou até mesmo cabelo longo, você poderá adicionar objetos
simulados ao ator para simular dinamicamente o movimento secundário.
Os recursos de nó ajustáveis incluem fator de rigidez, fator de gravidade, fator de amortecimento, taxa de
atualização de simulação, número de iterações e capacidade de usar colisores.
Para cada articulação em um objeto simulado, é possível ajustar o limite de articulação, a massa, o raio
de colisão, a rigidez, o amortecimento, a gravidade e o atrito. Escolha quais colisores podem colidir com
um objeto simulado. Em cada articulação, é possível escolher quais colisores devem ser excluídos das
colisões.

Example
Na animação a seguir, a borla anexada ao personagem é o objeto simulado.
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Para obter mais informações, consulte Criar objetos simulados no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Projetos de inicializador
Antes da Lumberyard versão 1.21, o Lumberyard tinha nove projetos de inicializador diferentes do
Microsoft Visual Studio e do Xcode específicos da plataforma, incluindo os para Windows, Android, iOS,
Mac, Apple TV, Linux Server e Windows Server. Ao desenvolver e depurar um jogo entre plataformas, isso
exigia que você alterasse o projeto de inicialização e depurasse a plataforma de destino no Visual Studio
para cada plataforma.

Iniciadores unificados
A partir da versão 1.21, o Lumberyard adiciona um diretório lumberyard_version\dev\Code
\LauncherUnified e consolida iniciadores em dois projetos unificados: um para o cliente e um para o
servidor. Esses dois projetos de iniciador unificados funcionam em todas as plataformas compatíveis. Os
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iniciadores unificados reduzem a quantidade de código necessário específico da plataforma e contribuem
com a camada de abstração da plataforma (PAL) do Lumberyard.
Anteriormente, os nomes de projeto de inicializador do Visual Studio tinham um dos seguintes formatos:
<ProjectName><Platform>Launcher
<ProjectName>DedicatedLauncher

A partir da versão 1.21 do Lumberyard, os nomes de projeto de inicializador do Visual Studio estão no
seguinte formato:
<ProjectName>ClientLauncher
<ProjectName>ServerLauncher

As imagens a seguir de projetos de inicializador no Visual Studio mostram essa alteração.
Projetos de inicializador antigos:

Novos projetos de inicializador:
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Migração de projetos de inicializador legados
Os projetos de inicializador legados estão planejados para remoção em uma versão futura. Para usar os
projetos de inicializador anteriores, é possível definir a opção use_unified_launcher do Waf como
False (o padrão é True). Se você fez alterações personalizadas no inicializador anterior, migre suas
alterações para o novo inicializador unificado.
Para comparar as alterações que possam ser atribuíveis ao inicializador unificado, é possível definir
temporariamente o atributo use_unified_launcher=False no arquivo user_settings.options.
Essa alteração de configuração requer uma recriação mínima.

PhysX
O sistema PhysX tem os seguintes novos recursos:
• Agora oLumberyard oferece suporte à versão 4.1 do NVIDIA PhysX SDK. Todos os gems que
dependem do PhysX SDK agora oferecem suporte a essa versão.
Para obter mais informações, consulte o NVIDIA PhysX SDK 4.1 e as Notas de release.
Se você usa o Visual Studio 2017, é necessário instalar a versão 15.5.1 ou mais recente. As versões
mais antigas do Visual Studio 2017 contêm um erro de compilador e não são compatíveis com o NVIDIA
PhysX SDK.
Para obter mais informações, consulte Configuração do sistema PhysX no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Sistemas
Refatoramos o código específico da plataforma para o Lumberyard a fim de simplificar sua arquitetura
entre plataformas. Isso permite que você desenvolva e mantenha recursos entre plataformas com mais
facilidade. Essas alterações também reduzem significativamente o esforço necessário para adicionar
novas plataformas ao Lumberyard. Essas alterações não afetarão a maioria das equipes, pois as APIs
públicas permanecem inalteradas.
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Removemos o suporte para plataformas de 32 bits porque todas as plataformas modernas são de 64 bits.

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.21 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Tópicos
• Animation Editor (p. 188)
• Áudio (p. 188)
• Graph Canvas (p. 189)
• Dispositivos móveis (p. 190)
• Redes (p. 191)
• PhysX (p. 191)
• Script Canvas (p. 191)
• Compatibilidade com o SDK (p. 196)
• Terreno (p. 196)
• UI Editor (p. 197)
• Diversos (p. 197)

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Parameter Condition Time Requirement Field (Campo de solicitação de tempo de condição de
parâmetro) – Um Time requirement field (Campo de solicitação de tempo) foi adicionado a Parameter
Condition (Condição de parâmetro) para linhas de transição. O campo especifica o tempo mínimo em
segundos em que a condição do parâmetro deve ser avaliada como True antes da transição ocorrer. Se
a condição do parâmetro retornar para False durante o tempo especificado, a transição não ocorrerá. O
padrão é 0.0, o que significa que não é necessário nenhum tempo mínimo para que a transição ocorra.

Example
Vamos supor que o valor de Time requirement (Solicitação de tempo) seja 1. Se Parameter Condition
(Condição de parâmetro) for True, um segundo deverá decorrer antes que a transição ocorra. Se a
condição do parâmetro retornar para False durante o atraso de um segundo, a transição não ocorrerá.

Áudio
O áudio tem as seguintes melhorias e alterações.
• Em uma versão futura, os módulos de áudio serão convertidos em gems. O código do Audio Controls
Editor (Editor de controles de áudio) será movido do diretório Sandbox Plugins para esses novos
gems. Essa alteração inclui os seguintes módulos:
• CrySoundSystem
• CryAudioImplWwise
Se você fez alterações significativas nos sistemas de áudio do Lumberyard, pode haver um impacto em
seu projeto de jogo.
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Graph Canvas
O Graph Canvas, que é habilitado pelo gem do Graph Canvas, tem os seguintes aprimoramentos e
alterações:
• Notification Bus Update (Atualização do barramento de notificação de conexão) – O evento
OnMoveComplete está obsoleto e foi substituído por OnMoveFinalized. OnMoveFinalized retorna
um booliano que indica se a conexão é válida, enquanto OnMoveComplete sinalizou apenas quando
a conexão era válida. Em uma versão futura, OnMoveComplete será removido. Enquanto isso, a
implementação padrão de OnMoveFnalized mantém a sinalização para OnMoveComplete.
• Extender slots (Slots do extensor) – os slots do extensor permitem que os nós adicionem pinos
dinamicamente a um nó. Esses pinos permanecem até que o usuário final os remova manualmente.

Para adicionar ou criar slots do extensor, consulte o exemplo de código a seguir.

Example
// Simplified down from ScriptCanvas's extender slot implementation. See NodeUtils.cpp
for the raw implementation.
AZ::EntityId DisplayExtensionSlot(const AZ::EntityId& graphCanvasNodeId,
GraphCanvas::ConnectionType connectionType, const AZStd::string& name, const
AZStd::string& toolTip, const AZStd::string& displayGroup, GraphCanvas::ExtenderId
extenderId)
{
GraphCanvas::ExtenderSlotConfiguration graphCanvasConfiguration;
// Common display code with other slots.
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// Controls the name of the slot, the tool tip, where it's displayed on the node. And
what type of connection it should appear as.
graphCanvasConfiguration.m_name = name;
graphCanvasConfiguration.m_tooltip = toolTip;
graphCanvasConfiguration.m_slotGroup = GraphCanvas::SlotGroup(displayGroup);
graphCanvasConfiguration.m_connectionType = connectionType;
// Extender Specific Configurations
// This Id is how the slot will make requests to the back-end to add slots for a
particular operation(using GraphModelRequest::RequestExtension)
graphCanvasConfiguration.m_extenderId = extenderId;
AZ::Entity* slotEntity = nullptr;
GraphCanvas::GraphCanvasRequestBus::BroadcastResult(slotEntity,
&GraphCanvas::GraphCanvasRequests::CreateSlot, graphCanvasNodeId,
graphCanvasConfiguration);
if (slotEntity)
{
slotEntity->Init();
slotEntity->Activate();
GraphCanvas::NodeRequestBus::Event(graphCanvasNodeId,
&GraphCanvas::NodeRequests::AddSlot, slotEntity->GetId());
}
}

return slotEntity ? slotEntity->GetId() : AZ::EntityId();

Example GraphModelRequests
O ExtenderSlot invoca o método RequestExtension GraphModelRequests quando o
ExtenderSlot precisa criar um slot em resposta a uma ação do usuário. O método fornece o NodeId
do nó de solicitação e o ExtenderId especificado. O método espera um dos seguintes:
• O SlotId do slot que foi criado.
• O slot específico associado a esse ExtenderId no caso de um único extensor que adiciona vários
pinos.
virtual SlotId RequestExtension(const NodeId& nodeId, const ExtenderId& extenderId)
{
AZ_UNUSED(nodeId);
AZ_UNUSED(extenderId);
return SlotId();
}

Dispositivos móveis
O móvel tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• A compressão ASTC foi ativada por padrão para mapas normais no Android e iOS. Para
alterar o padrão, você pode editar o arquivo dev/Gems/ImageProcessing/Code/
Source/ImageBuilderDefaultPresets.settings. Se o seu projeto usa um arquivo
de configurações ImageBuilder personalizado, você deve editar esse arquivo para habilitar
a compactação ASTC de ativos do seu projeto. Para alterar a técnica de compactação para
qualquer arquivo de textura, consulte o arquivo dev/Gems/ImageProcessing/Code/Source/
ImageBuilderDefaultPresets.settings.
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Redes
O novo gem do Multiplayer Analytics permite que os desenvolvedores do Lumberyard analisem seu tráfego
de rede em tempo real enquanto estiverem no jogo. Com esse gem, os desenvolvedores podem encontrar
gargalos em seu tráfego de jogos e otimizar adequadamente. É possível acompanhar a largura de banda
total para cada campo de rede ou para cada procedimento remoto.

PhysX
O sistema PhysX teve as seguintes melhorias e mudanças:
• A ferramenta de PhysX Configuration (Configuração do PhysX) agora tem links para a documentação de
ajuda. Use esses links para saber mais sobre a filtragem de colisão.
• Os colisores do PhysX agora interagem com o sistema CryWater atual. É possível usar os colisores do
PhysX para gerar efeitos de ondulação.
• As seguintes funções no Script Canvas que agora estão disponíveis:
• OverlapSphere
• OverlapBox
• OverlapCapsule
• No editor Script Canvas, o nó OnCollision agora oferece suporte ao PhysX. É possível usar esse nó para
determinar as propriedades e o impacto nas entidades quando ocorrem colisões, como as coordenadas,
a força aplicada e assim por diante.
• As seguintes funções de lançamento de formas no Script Canvas agora estão disponíveis:
• SphereCast
• BoxCast
• CapsuleCast
• Por padrão, os projetos Samples Project e Multiplayer Sample estão habilitados com os seguintes gems:
• PhysX
• PhysX Characters
• PhysX Debug
• Os arquivos de licença do NVIDIA PhysX agora são incluídos ao fazer download do Lumberyard.
• O NVIDIA PhysX SDK 4.1 agora oferece suporte à geração de bibliotecas estáticas e dinâmicas para
todas as plataformas do Lumberyard compatíveis.

Script Canvas
O Script Canvas tem as seguintes melhorias e alterações:
• Dynamically typed slots (Slots tipados dinamicamente) – no editor Script Canvas, agora é possível
conectar dinamicamente slots tipados entre si. Assim como grupos de nós, qualquer par de nós
tipados dinamicamente que são vinculados agora compartilham as mesmas restrições. Isso inclui
qualquer restrição do grupo de nós. Além disso, os slots sempre têm o objetivo estarem no estado mais
irrestrito possível. A menos que um tipo de exibição forneça um tipo a um conjunto de slots tipados
dinamicamente, os slots permanecerão não tipados.
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• Dynamically add slots (Adicionar slots dinamicamente) – é possível adicionar qualquer quantidade
de pontos usando um botão em nós que oferecem suporte a slots adicionados dinamicamente. Para
adicionar um slot, arraste uma conexão de origem e destino para o ícone + ou clique no ícone + ou no
rótulo.

Note
Se você tiver um nó personalizado e quiser adicionar essa funcionalidade a ele, consulte a
seção de nós de extensores.

Example
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• Comment and Group Presets (Predefinições de grupos e comentários) – o editor Script Canvas agora
oferece suporte a um sistema predefinido para comentários e grupos. Use predefinições para criar e
armazenar configurações de comentários e grupos para que você possa reutilizá-las com facilidade e
rapidez para melhorar a consistência entre gráficos do Script Canvas.

Para criar uma predefinição de um grupo ou comentário, clique com o botão direito do mouse no grupo
ou comentário e escolha Create Preset From (Criar predefinição de). As configurações de fonte e a cor
principal são sincronizados com a predefinição, e o texto de exibição é removido do modelo.
Depois de criar uma predefinição, não será possível reconfigurá-la. No entanto, é possível excluir a
predefinição e adicioná-la novamente usando o Presets Editor (Editor de predefinições). As alterações
ou atualizações feitas na predefinição excluída não serão salvas quando você excluí-la e adicioná-la
novamente.
É possível especificar uma predefinição como padrão para um grupo de nós ou comentários.
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• Disabled Nodes (Nós desabilitados) – é possível desabilitar os nós selecionados no momento da
edição. Os nós desabilitados não serão executados durante o tempo de execução nem gerarão avisos
ou erros quando você salvar um gráfico do Script Canvas. No entanto, os nós desabilitados ainda
existem nos dados, e é possível interagir com eles. Os nós desabilitados são exibidos de forma diferente
visualmente, e todos os nós conectados a ele também não serão executados.
Para habilitar ou desabilitar nós, clique com o botão direito do mouse no nó e escolha Enable (Habilitar)
ou Disable (Desabilitar). Também é possível pressionar Ctrl+K+C para desabilitar um nó ou pressionar
Ctrl+K+U para habilitar um nó.
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• New nodes (Novos nós) – o editor Script Canvas adiciona os seguintes nós:
• Repeater (Repetidor) – este nó aciona uma saída de ação para o número especificado de vezes. É
possível inserir um atraso entre cada disparo do pino Action (Ação).
• Switch (Alternar) – este nó aciona o pino de saída especificado pelo campo de índice. Ele é
semelhante a como um bloco de alternância funciona no código.
• Ordered Sequencer (Sequenciador ordenado) – este nó aciona as saídas disponíveis do pino 0 ao
pino N. O nó não acionará o próximo pino até que o thread de execução anterior seja encerrado ou
atinja um nó latente.
• Melhorias adicionais no Script Canvas
• Adição de uma nova opção para que você possa personalizar a distância para ampliar o zoom de um
gráfico do Script Canvas.
• Alteração na distância máxima de zoom para que o editor Script Canvas exiba toda a área do gráfico
editável.
• As guias de gráfico agora têm um menu de clique com o botão direito do mouse com operadores
comuns. Pressione a roda do meio do mouse para fechar uma guia.
• Os menus do editor Script Canvas foram reformulados. Isso significa que eles refletem com mais
precisão todas as funcionalidades disponíveis e permitem encontrar as teclas de acesso com mais
facilidade.
• O editor Script Canvas agora lembra quais gráficos foram abertos anteriormente no Lumberyard Editor
e os reabrirá na próxima vez que você abrir o editor.
Para desabilitar esse recurso, escolha Settings (Configurações), Global Preferences (Preferências
globais), e Remember Open Canvases (Lembrar de telas abertas).
• As conexões inválidas agora exibem uma descrição do motivo pelo qual a conexão não pode ser
estabelecida.
• Ao salvar um gráfico, os erros de validação agora exibem uma descrição que inclui o número de
avisos anteriormente. O editor destacou os erros no gráfico.
• No componente do Script Canvas, se você clicar no ícone Open in Script Canvas Editor (Abrir no
editor Script Canvas) para a propriedade Script Canvas Asset (Ativo do Script Canvas). Isso criará um
gráfico do Script Canvas. Ao salvá-lo, o script é exibido no componente do Script Canvas que está
associado à entidade.
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Compatibilidade com o SDK
O Lumberyard 1.21 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK for C++ versão 1.4.34.3
• SDK versão 3.2.1 do Amazon GameLift Server

Terreno
O sistema de terreno tem as seguintes alterações.
• A camada de cores de terreno foi significativamente melhorada. As alterações podem afetar qualquer
pessoa que tenha criado uma solução alternativa específica para lidar com o bug de emenda de terreno.
Essas alterações incluem o seguinte:
1. Ao abrir um nível no editor, se Export to Engine (Exportar para o mecanismo) não tiver sido executado
recentemente, o nível exibido anteriormente emendará entre setores de terreno para qualquer
setor que tenha sua cor editada. Essas emendas não são mais visíveis. A exibição no editor deve
corresponder ao que você vê depois de escolher Export to Engine (Exportar para o mecanismo).
2. Quando você escolheu Export to Engine (Exportar para o mecanismo) ou Export Terrain Texture
(Exportar textura do terreno), o sistema calculou uma média de cor de pixels ao longo das emendas
de bloco de terreno. Agora, as cores de pixels permanecem consistentes com as texturas de entrada.
Isso pode fazer com que a textura tenha uma aparência um pouco diferente ao longo das emendas se
as texturas de entrada tiverem sido criadas para tentar contabilizar isso.
3. Quando você usou vários blocos de terreno, a o cálculo de pixels estava errado por um ou mais
pixels no final do terreno. Como resultado, quando você visualizou o nível no editor e escolheu
Export to Engine (Exportar para mecanismo), era possível que os mapeamentos de cores fossem
deslocados em um ou mais pixels em todo o terreno em comparação a como era anteriormente.
O novo resultado representa precisamente as entradas. No entanto, essa alteração pode causar
resultados inesperados se as entradas foram modificadas para contabilizar esse bug.

Note
Ainda pode haver algum deslocamento de pixels visível ao longo das emendas que ocorrem
ao editar a cor do terreno, devido a pequenas diferenças no cálculo de UV entre setores de
terreno editados e a textura exportada final. Se isso causar problemas, a solução é Generate
Terrain Texture (Gerar textura de terreno) (ou Export To Engine (Exportar para mecanismo))
para produzir uma textura de tempo de execução corrigida.
• O Editor.exe agora oferece suporte a um argumento de linha de comando --runpythonargs
opcional. Se usada, a string é passada para o script python referenciado pelo argumento --runpython.

Example
Editor.exe --runpython import_heightmap.py --runpythonargs "TestLevel test_heightmap.tif"

• Adição das APIs ImportHeightmap, ExportHeightmap e RefreshTerrain para CHeightmap, e
transferência das funções de carregamento e salvamento específicas por tipo de arquivo para privado.
• Adição das seguintes associações do Editor do Python:
• terrain.get_max_height()
• terrain.set_max_height(float max_height)
• terrain.import_heightmap(string name, bool resize)
• terrain.export_heightmap(string name)
• terrain.get_elevation(float x, float y)
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• As vinculações do Editor do Python agora imprimem textos de ajuda e preenchem automaticamente de
forma correta quando usadas no console do Lumberyard Editor.

UI Editor
Faça as seguintes alterações do UI Editor no Lumberyard.
• A propriedade Scale To Device (Dimensionar para o dispositivo) no componente Transform2D fornece
mais opções de escalabilidade, além da opção Uniform Scale to Fit (Dimensionar uniformemente para se
ajustar) existente.
Avisos agora são exibidos no UI Editor para quando uma propriedade Dimensionar para o dispositivo
pode exibir resultados indesejados.
• Adição de uma propriedade de largura máxima e altura máxima ao componente Layout Cell (Célula de
layout). Isso permite especificar um tamanho máximo para um elemento, em que um componente de
layout controla o tamanho.

Diversos
Consulte as seguintes alterações diversas no Lumberyard.
• Há planos para que as APIs, os sistemas e as ferramentas a seguir sejam removidos em uma versão
futura:
• Gem da AWS
• AzCore: DirectSocket
• Boids
• Gem CryEntityRemoval
• CryAISystem
• CryAnimation
• CryEntitySystem e CryAction
• CryInput
• CryPhysics
• CryScriptSystem
• CrySystem (especificamente as APIs que duplicam funcionalidades no AzCore)
• Editor CBaseObject (incluindo Cry prefabs, CSelectionGroup e código relacionado)
• Fluxograma
• Todas as referências ao Fluxograma de Cloud Canvas gems
• Biblioteca PRT
• Ferramentas
• Editor de comportamento de árvores
• Plug-ins do editor:
• Marcação de ativos
• Animação do editor
• Pasta legada e painel de visualização QML
• Plug-in de controle de origem legado
• LiveMocap
• Plug-ins do Max e Maya (planejado para substituição pelo pipeline FBX)
• Integração com Statoscope
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• Ferramenta Woodpecker (O visualizador do Driller)
• A biblioteca JANSSON de terceiros foi removida dos arquivos PackageConfig.json e
SetupAssistantConfig.json. Essa biblioteca continha pacotes não utilizados que o Lumberyard
não requer mais. Essa alteração não afeta o mecanismo ou o projeto de jogo. Não é necessário fazer
alterações no código.
• A ação Disconnect agora é uma operação assíncrona e sem bloqueio no exemplo
CloudGemWebCommunicator.
• Remoção dos testes do recurso herdado Cry (lumberyard_version/dev/Code/FeatureTests).
• Remoção do suporte do pré-compilador C++ 14.
• Novos nomes para macros que suprimem mensagens de rastreamento AZ
As seguintes macros para suprimir mensagens de rastreamento AZ na estrutura de teste de unidade AZ
têm macros equivalentes com novos nomes. As macros antigas serão removidas em uma versão futura.
Nome da macro antiga

Nome da nova macro

AZ_TEST_START_ASSERTTEST
AZ_TEST_START_TRACE_SUPPRESSION
AZ_TEST_STOP_ASSERTTEST
AZ_TEST_STOP_TRACE_SUPPRESSION
As macros antigas suprimiram apenas as mensagens de rastreamento AZ_Error e AZ_Assert, mas seus
nomes implicavam no encerramento do aplicativo. As novas macros são equivalentes em funcionalidade
às macros antigas, mas têm nomes que refletem com mais precisão sua funcionalidade.

Correções
O Lumberyard Beta 1.21.2 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais
sobre as correções relacionadas.

Amazon Lumberyard Beta 1.21.2
1.21.2: Asset Editor
• Quando você modifica uma entidade pai e, depois, desfaz as alterações, agora elas são revertidas
corretamente.

Amazon Lumberyard Beta 1.21.1
1.21.1: integração ao Perforce
• O Perforce não é mais inicializado por padrão no plug-in do Lumberyard Editor Perforce. Para inicializar
o Perforce, defina o endereço do servidor Perforce em uma variável de ambiente P4PORT, usando P4
SET P4PORT ou em um arquivo P4CONFIG.

Asset Editor
Quando você abre o Asset Editor e expande uma biblioteca de materiais, agora os materiais aparecem
corretamente com recuos.
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Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem as seguintes correções:
• Corrigido um problema em que determinada sequência de eventos com fatias resultava em falha do
Processador de ativos ao processar a fatia novamente.
• Corrigido um problema em que o Processador de ativos não era desligado corretamente, resultando em
maior uso de memória quando o Processador de ativos estava ocioso.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem as seguintes correções:
• Corrigido um problema que impedia os usuários de criar backups de implantações que tinham buckets
do Amazon S3 na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).
• Correção de uma falha que ocorria ao iniciar um aplicativo Android compilado com NDK19 e o gem
CloudGemTextToSpeech.
• Corrigido um problema em que a janela de login não era exibida no nível PlayerAccountSample de
CloudGemSamples quando o token de login expirava.
• Corrigido um problema no macOS, em que o inicializador do CloudGemSamples parava de funcionar
quando você tentava usar o CloudGemWebCommunicator. Isso ocorria quando o cliente de AWS IoT
não conseguia se inscrever em um tópico inválido, o que levava a vários erros de leitura SSL.
• Corrigido um problema em que o CloudGemWebCommunicator falhava ao ler o armazenamento de
certificados em dispositivos iOS. Isso causou respostas MQTT 703.
• Corrigido um problema em que o gem CloudCanvasCommon não conseguiu resolver o caminho raiz
para certificados raiz. Isso levou ao NETWORK_SSL_ROOT_CRT_PARSE_ERROR no MQTTClient que faz
parte da amostra CloudGemWebCommunicator.
• Corrigido um problema no gem CloudGemAWSScriptBehaviors em que as respostas não eram enviadas
no thread principal. Isso resultou em notificações perdidas e erros de lógica no script Lua.

PhysX
O sistema PhysX possui as seguintes correções:
• Agora o Script Canvas recebe eventos de gatilho para entidades do PhysX.
• Agora o componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX) salva automaticamente quando você faz
alterações no componente.
• No Animation Editor, agora o painel Collider Configuration (Configuração do colisor) é exibido
corretamente e não está mais oculto.
• Agora o componente Editor Terrain (Terreno do editor) lida corretamente com alterações no terreno
usando a ferramenta Layer Painter (Pintor de camadas).
• Agora é possível atribuir diferentes materiais do PhysX a diferentes camadas no terreno usando a
ferramenta Terrain Texture Layers (Camadas de textura do terreno). Agora as alterações aparecem
corretamente no modo de jogo.
• Agora o arquivo terrain.pxheightfield é salvo no diretório correto quando o nível que usa esse
arquivo está em um subdiretório.
• Para o componente PhysX Rigid Body Physics (Física de corpo rígido do PhysX), quando você insere
um valor acima de 10 para a propriedade Initial Angular Velocity (Velocidade angular inicial), agora essa
alteração afeta corretamente a velocidade da entidade.
• No editor Script Canvas, os corpos rígidos não têm mais um limite na velocidade de rotação quando
você usa o nó Apply Angular Impulse (Aplicar impulso angular).

199

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Script Canvas

• Quando você carrega um nível no Lumberyard Editor, o PhysX::SystemRequestsBus do EBus não é
mais chamado de threads em segundo plano.
• Agora será exibida uma mensagem de aviso no Inspetor de entidades se você adicionar os
componentes Force Volume (Volume de força) e PhysX Collider (Colisor do PhysX) legados à mesma
entidade. Essas entidades são incompatíveis porque usam diferentes sistemas de física.
• Para o componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX), agora a propriedade Heightfield asset (Ativo
Heightfield) exibe corretamente o nome do terreno atual quando você adiciona o componente a
uma entidade em um novo nível. A mensagem [Warning] (PhysXUtils::CreateTerrain) –
Heightfield asset not ready não aparece mais no console.
• Para o componente PhysX Rigid Body Physics (Física de corpo rígido do PhysX), a propriedade Debug
Draw COM (Depurar desenho do COM) não inclui mais formas de gatilho. O centro da massa agora
aparece corretamente no centro do colisor.
• Para o componente PhysX Collider (Colisor do PhysX) alguns erros de compilação não aparecem mais.
Esses erros não afetavam a funcionalidade ou o comportamento do componente.
• O inicializador do servidor dedicado do Linux não para mais de funcionar no tempo de execução se
há bibliotecas ausentes. Agora o servidor dedicado do Linux encontra corretamente as bibliotecas
compartilhadas.

Script Canvas
O Script Canvas tem as seguintes correções:
• O nó Indexer (Indexador) está obsoleto devido à implementação incompleta. Para obter uma única saída
quando uma série de entradas é acionada, use o nó Any (Qualquer).
• O nó Sequencer (Sequenciador) é dividido em dois nós:
• Para acionar um thread de saída específico em resposta a um valor numérico, use o nó Switch
(Alternar).
• Para acionar os slots de saída em uma ordem específica, use o nó Ordered Sequencer (Sequenciador
ordenado).
• A compatibilidade com versões anteriores e o código de conversão relacionados à implementação
da variável original do Lumberyard versão 1.14 foram removidos. Agora os gráficos do Script Canvas
que dependem desse código agora serão interrompidos. Para contornar isso, atualize em uma revisão
anterior e faça a portabilidade para a versão mais recente do Lumberyard.

Sistemas
Foram corrigidos problemas que causariam um leve bloqueio das atualizações de streaming recentes em
raras situações.

Terreno
O sistema de terreno tem as seguintes correções:
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você limpa instâncias de vegetação estática
ocultas.
• Agora a Editor Camera (Câmera do editor) pode voar pelas áreas onde o terreno está ausente (por
exemplo, buracos ou além dos limites do terreno) mesmo quando a Terrain Camera Collision (Colisão de
câmera do terreno) está habilitada no editor.
• Quando você importar mapas splat do terreno, se houver áreas em que todos os mapas splat estiverem
pretos, agora o terreno desenhará camadas detalhadas nesse ponto em vez da camada de prioridade
mais alta.
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• O editor não para mais de funcionar se você refina blocos de textura do terreno várias vezes e altera a
resolução de um único bloco.
• As máscaras do pintor de camadas do terreno não deixam mais que as cores ou os detalhes
ultrapassem o limite das máscaras ao pintar ou fazer o preenchimento de inundação.
• A coloração de camadas do terreno pode produzir emendas visíveis e outros artefatos ao pintar, importar
texturas, exportar para o mecanismo e assim por diante. Para obter mais informações, consulte as
Terreno (p. 196) melhorias e alterações.
• O cover.ctc não poderá ser gravado depois que você selecionar Generate Terrain Texture (Gerar
textura do terreno) ou Game (Jogo) ,Export to Engine (Exportar para mecanismo).
• O Lumberyard Editor não trava mais quando você redimensiona o terreno várias vezes.

UI Editor
O UI Editor tem as seguintes correções:
• Várias correções para o gem ScriptedEntityTweener, incluindo uma correção que impede que o Tweener
desative e reative elementos.
• Correção de fatias dinâmicas da interface do usuário de serem vinculadas ao elemento errado. Isso
pode ocorrer quando vários geradores estão gerando a mesma fatia.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.21 tem os problemas conhecidos a seguir. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 203)
• Android (p. 203)
• Android Studio (p. 204)
• Animation Editor (p. 204)
• Triggers e objetos de área (p. 205)
• API de construção de ativos (p. 205)
• Pipeline de ativos (p. 205)
• Áudio (p. 206)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 206)
• Componentes de áudio do EBus (p. 206)
• Componente Audio Proxy (p. 207)
• Cloud Canvas (p. 207)
• Gems da nuvem (p. 209)
• Cloud Gem Portal (p. 212)
• Sistema de entidade do componente (p. 212)
• Variáveis de console (p. 213)
• CryEngineNonRCModule (p. 213)
• CryEntity (p. 213)
• Tipos de dados (p. 213)
• Componente Decal (p. 214)
• Servidor dedicado (p. 214)
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• DirectX 12 (p. 214)
• Recursos do teste de ambiente (p. 214)
• Configurações de FBX (p. 215)
• Fluxograma (p. 215)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 216)
• Projetos de jogos (p. 216)
• Gems (p. 216)
• Geppetto (p. 216)
• Mapas de brilho (p. 217)
• Gráficos (p. 217)
• GridMate (p. 218)
• Arquivo de mapa de altura (p. 218)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 218)
• Incredibuild (p. 218)
• Caminhos de instalação (p. 219)
• iOS (p. 219)
• Projetos de inicializador (p. 219)
• Elementos de reflexo (p. 219)
• Linux (p. 220)
• Lmbr.exe (p. 220)
• Lumberyard Editor (p. 220)
• Instalação do Lumberyard (p. 221)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 221)
• Lmbr.exe (p. 222)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 223)
• Lyzard.exe (p. 223)
• macOS (p. 223)
• Mannequin (p. 224)
• Navegador do material (p. 224)
• Material Editor (p. 226)
• Maya (p. 226)
• Mobilidade (p. 227)
• Amostra para multijogador (p. 227)
• Editor de partículas (p. 227)
• Controle de fonte do Perforce (p. 228)
• Física (legado) (p. 228)
• PhysX (p. 228)
• Configurador de projetos (p. 230)
• Compilador de recursos (p. 230)
• SamplesProject (p. 230)
• Script Canvas (p. 230)
• Fatias (p. 231)
• Jogo para iniciantes (p. 232)
• Componente de malha estática (p. 234)
• Substance Editor (p. 234)
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• Dados da textura do terreno (p. 234)
• Dimensões da textura do terreno (p. 234)
• Track View (p. 235)
• Componente Trigger Area (p. 235)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 235)
• Telas de interface do usuário (p. 236)
• Realidade virtual (p. 236)
• Compatível com Visual Studio (p. 236)
• Sistema de compilação do Waf (p. 237)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 237)
• Diversos (p. 237)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas no osso raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema, não aplique rotações no
osso raiz de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere de ponto final (.).
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.
• Ainda não há suporte para NDK 20. Isso está planejado para uma versão futura.
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Android Studio
Ao abrir um projeto do Android Studio no Windows, você pode receber um aviso sobre módulos CMake
que excedam o tamanho máximo de caminho de arquivo. Como o Sistema de compilação Waf lida com
compilações nativas, você pode ignorar esses avisos com segurança.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, um arquivo .actor não será criado. Para criar
um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes no
arquivo .fbx.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos talvez não processe os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.
• O Ragdoll requer uma cadeia contínua de articulações. Por exemplo, se tiver uma configuração de
ragdoll bípede com articulações de quadril e ombro, você deverá adicionar todas as articulações
intermediárias para garantir um comportamento aceitável. Se você não adicionar as articulações
intermediárias, como as articulações da coluna, o ragdoll produzirá um comportamento indesejado.
• A saída renderizada do Track View será afetada se um ator nos quadros tiver componentes Simple
Motion (Movimento simples) e Anim Graph (Gráfico de animação) e for controlado pelo Animation
Editor. A reprodução da animação no vídeo da saída renderizada parece mais rápida do que o normal
e é multiplicada com base na saída FPS do vídeo. Para contornar este problema, você pode usar
o software de captura de vídeo externo para gravar a reprodução da animação ao executar suas
sequências.
• Depois de iniciar uma instância de servidor e uma instância do cliente de um jogo, o cliente pode usar
controles para alterar a animação de um personagem.
• Gatilhos de peso para o nó Blend N são automaticamente definidos como zero. Você deve alterar
manualmente o gatilho de peso.
• O editor deixará de funcionar se você clicar com o botão direito do mouse no painel de navegação,
recortar um nó que esteja em um nó de referência colado e colar o nó na janela do gráfico de animação.
• Se um gráfico de animação for referenciado em outro gráfico de animação, o gráfico de animação
editado poderá desaparecer do painel de navegação quando você salvar suas alterações. O editor
também deixará de funcionar se você clicar no nó pai no gráfico de animação depois de salvar suas
alterações.
• O editor deixará de funcionar se você usar caracteres especiais, como " ou %, para o ID de movimento
em um conjunto de movimentos.
• Se um conjunto de movimentos for referenciado em um nó de referência, o conjunto de movimentos
original será duplicado quando você salvar suas alterações. O editor deixará de funcionar se você
remover o conjunto de movimentos duplicado e salvar as alterações.
• Em uma sessão da área de trabalho remota, abrir um arquivo .fbx no Animation Editor fará com que o
Lumberyard Editor pare de funcionar. Isso acontece devido a um problema conhecido com o OpenGL e
RDP.
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• Para objetos simulados, pode haver instabilidade visual no Animation Editor ou durante o modo de jogo.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar zonas tridimensionais em um nível que será usado para acionar
eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.
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Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics (IA/física).
• O gerenciador de cache de arquivo não foi transferido para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor (Editor de controles de áudio) é exibida de maneira
incorreta no canto superior esquerdo.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o Wwise
2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão anterior do
Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt (localizado
no diretório lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
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• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.

Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
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obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte do Amazon API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Cloud Canvas Resource Manager não são compatíveis
com versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contenha vários gems
da nuvem ou grupos de recursos, a transação de implantação talvez não seja bem-sucedida. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não é atualizado corretamente quando a implantação é alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao OpenSSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda seja
criado com êxito.
208

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Gems da nuvem

• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard, você verá uma
mensagem de erro incorreta.
• No Credentials Manager (Gerenciador de credenciais), depois que você executa várias operações de
criação e exclusão de perfil, a lista de perfis não é atualizada corretamente, e os perfis já excluídos ainda
podem estar presentes na lista de perfis.

Gems da nuvem
Os gems de nuvem possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems da nuvem agora são criados usando o controle de versão para evitar futuras alterações. O
controle de versão do gem da nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação talvez não seja bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os
gems da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter habilitado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem do Defect Reporter
• O DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
correspondentes não serão excluídos do diretório do Cache.
• Quando você cria um mapa de calor com um nome que tenha espaços ou símbolos, ele é criado, mas
ocorre uma falha na exclusão do mapa de calor com uma mensagem "Não foi possível excluir o mapa
de calor".
• A guia REST Explorer (Explorador REST) do Defect Reporter Cloud Gem Portal não é carregada
corretamente com os seguintes erros:
• Falha ao obter as chaves do projeto. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de Serviço:
ocorreu um erro interno de serviço."
• Falha ao obter os mapeamentos de campo. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de
Serviço. Ocorreu um erro interno de serviço.

Gem de nuvem de conteúdo dinâmico
• Quando você cria dois manifestos diferentes que tenham arquivos de pacote com o mesmo nome,
ocorre o seguinte:
• O segundo arquivo .pak substitui o primeiro arquivo .pak.
• Na guia Overview (Visão geral) do Cloud Gem Portal, o primeiro arquivo .pak não aparece mais no
primeiro manifesto.
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In-Game Survey Cloud Gem
• Pode haver falha nas seguintes combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer com um
erro:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• As combinações de caminho / VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
Os parâmetros activation_end_time e activation_start_time são necessários para concluir
a operação, embora a interface de usuário indique que eles são opcionais.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando você adiciona uma pergunta predefinida, uma nova pergunta é criada sem respostas para
escolher mesmo quando a lista de respostas foi fornecida.

Gem da nuvem de placar
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
Haverá falha na operação.
• /score – POST
O parâmetro de valor aceita um ponto para notação decimal e um e para notação científica, mas
esses símbolos são ignorados quando um número é transferido para a pontuação. Em vez disso, o
valor retornado é a parte inteira do valor transferido. Por exemplo, 1e+2 é retornado como 1.
• /score – POST
Quando o gem Player Account está habilitado na mesma pilha de implantação, há falha na operação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem Portal
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /admin/accountSearch – GET
Haverá falha na operação com o status de erro 0 se ela for executada com os parâmetros Email ou
CognitoIdentityId.
• /admin/accounts – POST
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /ban/playerban – DELETE
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Há falha na operação com o status de erro 400.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots do Amazon Lex, intenções
e tipos de slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem
publicados ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de exemplo de texto
para fala.
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /speechlib – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.
• /tts/export – POST
A operação não relatará erros se o parâmetro entries contiver um conjunto vazio de aspas duplas
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
A operação relata êxito, desde que qualquer string seja transmitida para o parâmetro key.
• /tts/runtimecache – POST
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A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.
• /tts/runtimecapabilities – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account (Editar conta do jogador), não será
possível salvar as alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message
of the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit e Delete para todos os blocos de
mensagens.
• Os gems da nuvem não serão exibidos no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- aparecerá como
xx--xx.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você selecionar uma camada no Descritor de entidades enquanto a ferramenta de conversão estiver
ativa, a área de coordenadas/transformação na barra de ferramentas inferior ficará disponível para a
inserção de valores manualmente. Este é um comportamento incorreto e pode criar problemas.
• Você poderá perceber o seguinte ao salvar as alterações das entidades em uma camada específica:
• A posição da câmera é salva no arquivo de nível, o que resulta em arquivos sendo gravados em disco.
• Se uma alteração do C++ resultar na atualização da serialização de dados para uma entidade, a
atualização automatizada será considerada como uma alteração a ser salva em disco. Para contornar
esse problema, faça o seguinte:
• Salve novamente as entidades relevantes depois de modificar componentes no C++. Isso permite
que você verifique se as alterações se comportam como esperado.

212

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Variáveis de console

• Ajuste seu fluxo de camadas para clique com o botão direito do mouse e salve as camadas
individuais.
• Confirme com sua equipe se você pode verificar suas camadas no controle do código-fonte. Isso
pode ajudar a separar alterações de usuários e alterações automatizadas.
• O Lumberyard Editor deixará de funcionar se você abrir o Lyzard.exe, clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade e selecionar Cut component, (Cortar componente) e abrir o nível.
Para contornar esse problema, use a opção Delete component (Excluir componente).

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Variáveis de console. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos legados em sequências Track View (Rastrear visualização) não são automaticamente
convertidos em entidades de componente. Para contornar esse problema, você pode recriar
manualmente as sequências no Track View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.
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Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O executável Processador de ativos localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 do Windows.

Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.

2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
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float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX às vezes. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não dispara ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node (adicionar nó), UIe, o submenu está vazio. Para contornar esse
problema, use o painel Components (componentes) no editor do Fluxograma para adicionar os nós de
UIe.
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Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver esse problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files agora
seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
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• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos ossos ou fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usarem o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
O uso de mapas de brilho em Substâncias importadas não configura corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL)
e conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar a Transparência independente de ordem (OIT, Order Independent Transparency), você
deve recompilar com o SDK do Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar
uma GPU que dê suporte a RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh (Malha) não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguintes nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
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• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

GridMate
Os serviços a seguir serão desativados e substituídos por gems em uma versão futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar o Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da
interface do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza
a resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>
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Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclua espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.
• Você deverá habilitar o sistema de compilação legado quando criar com Xcode 10.1 e cada vez que
gerar um novo projeto Xcode. Isso garante que o aplicativo poderá ser instalado com êxito. Para habilitar
o sistema de compilação legado no Xcode, escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações do
projeto). Em Shared Project Settings (Configurações compartilhadas do projeto), selecione Legacy Build
System (Sistema de compilação legado).
• Você deverá usar um servidor compilador de sombreamento no seu computador macOS quando criar
arquivos de sombreamento .pak para compilações de versão. Usando a versão do macOS do servidor
compilador de sombreamento, gere sombreamentos e use o script lmbr_pak_shaders.sh para criar
os arquivos .pak. Salve os arquivos .pak no diretório dev\Build\.
• Para gerar arquivos .pak de ativos no seu computador macOS, faça o seguinte:
1. Use o Processador de ativos para gerar os ativos.
2. Execute o comando a seguir no diretório dev\.
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Projetos de inicializador
Os projetos de inicializador unificados de cliente e servidor entre plataformas foram adicionados
ao Lumberyard versão 1.21. Em uma versão futura, esses projetos substituirão os projetos de
inicializador existentes específicos da plataforma. Para obter mais informações, consulte Projetos de
inicializador (p. 185) na seção Destaques.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
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• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso não pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo
de experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain (Gerar terreno) no menu Terrain
(Terreno) não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
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a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
A instalação do Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e faça download do instalador.
• O filtro do Windows Defender SmartScreen pode acionar um aviso quando você tenta executar o
instalador do Lumberyard. Para continuar com a instalação, confirme se o arquivo executável é seguro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
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manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk setups
na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
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1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer download de
SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa a ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos necessário não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
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1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Transition Editor (Editor de transição) atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor
do tipo de parâmetro esteja definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials
(Exportar materiais) não exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma
mensagem que diz, "0 arquivo de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você
pode verificar manualmente os arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import (Importar) também não funcionam.
• O componente Particle (Partícula) não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos
emissores de GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da
partícula x, y e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas GPU não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
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• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo offline.

Física (legado)
O sistema de física legado tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy de física for removida de um grupo de malha, você deverá executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy de física:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente de Física, será necessário entrar e sair
do modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics (IA/Física) para que a alteração tenha efeito.

PhysX
O sistema PhysX possui os seguintes problemas conhecidos:
• O sistema PhysX e o sistema de física legado ainda não têm paridade de recursos. Use o sistema de
física legado para recursos como malha de navegação da IA, força e volume de vento, flutuabilidade e
volume de água, roupas, veículos e a inclinação da vegetação.
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• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider (Colisor do PhysX) não
usa formas de entidades filhas.
• O componente PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) deve estar na mesma
entidade que o componente Actor (Ator) para funcionar com o Animation Editor.
• Estes recursos do PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) não funcionam
corretamente: direção ascendente, ângulo máximo de inclinação e altura do degrau.
• Se você precisar de funcionalidade de ragdoll, use o controlador de física legado com o componente
PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX).
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Para salvar as alterações no componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX), você deverá salvar e
exportar o terreno.
• Para que os objetos colidam com o terreno, você deverá adicionar o componente PhysX Terrain
(Terreno do PhysX) a qualquer entidade.
• A interseção de colisores no terreno pode resultar em comportamento inesperado. Se você precisa
fazer a interseção de um colisor com o terreno, use um valor pequeno para o tamanho do colisor. Você
também deve desmarcar a caixa de seleção Persistent Contact Manifold (Coletor de contato persistente)
na guia Global Configuration (Configuração global) na janela PhysX Configuration (Configuração do
PhysX).
• Se o colisor do PhysX e a malha forem do mesmo tamanho, você observará instabilidade durante a
renderização. Esse comportamento é esperado.
• O componente Trigger Area (Área de gatilho) não funciona com o sistema PhysX. Você pode habilitar a
detecção de área de gatilho de um objeto marcando a caixa de seleção Trigger Area (Área de gatilho)
no componente PhysX Collider (Colisor do PhysX). Isso evitará que o objeto colida com outro objeto.
Para definir as propriedades de colisão para uma entidade, adicione outro componente PhysX Collider
(Colisor do PhysX).
• Problemas funcionais e de renderização, como instabilidade, ocorrerão se você aplicar impulso para
entidades pai-filho que tenham componentes PhysX Rigid Body (Corpo rígido do PhysX). Para contornar
este problema, use articulações.
• Ocorrerá o seguinte se você marcar a caixa de seleção Static (Estático) no componente Transform
(Transformação) para uma entidade que também tenha um componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido
do PhysX):
• O corpo rígido se comportará estaticamente no sistema PhysX.
• Será exibido um aviso sobre a incompatibilidade do componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido do
PhysX) e a opção de transformação estática.
• Você poderá enfrentar problemas, como gerar fatias dinâmicas na origem, se tentar usar componentes
do PhysX com fatias. Isso é causado por uma dependência no componente Transform (Transformação).
• Evite usar a escalabilidade não uniforme em entidades que tenham componentes do PhysX. Para
contornar esse problema, faça o seguinte:
1. Crie uma entidade filho na entidade com os componentes do PhysX.
2. Na entidade filho, adicione o componente Mesh (Malha).
3. Verifique se o componente Transform (Transformação) usa escalabilidade não uniforme.
4. Atualize as dimensões do Collider (Colisor do PhysX) conforme necessário.
5. Atualize o centro da massa para que ele seja o centro do objeto.
• Quando há mais de um componente PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX) no nível, aumentar os
parâmetros Position Iteration Count (Contagem de iteração da posição) e Velocity Iteration Count
(Contagem de iteração da velocidade) de um ragdoll afeta os outros ragdolls.
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Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O gatilho da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard não oferece suporte ao seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
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• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.
• Você não pode preencher contêineres (matrizes e mapas) usando o painel de variável. Você deve
preenchê-los usando nós no gráfico.
• Você não pode usar EntityIds como chaves em contêineres durante a edição. No entanto, você ainda
pode adicioná-los em tempo de execução.
• Os nós nas versões 1.11, 1.12 ou 1.13 do Lumberyard podem não formar mais conexões com novos
nós. Para corrigir isso, pode ser necessário recriá-los.
• Ao usar os novos nós dinâmicos da versão 1.19, é possível que o Lumberyard pare de funcionar se uma
lógica de gráfico inválida for criada. Especificamente, isso ocorre quando você usa um nó dinâmico em
dois threads de execução em que os dados são passados somente de um thread de execução. Para
corrigir isso, reforme as conexões do nó dinâmico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
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• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.
• As raízes das fatias não exibem o texto de status de entidade corretamente.
• A funcionalidade de salvar substituições não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• A funcionalidade de reverter não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• Entidades que não são fatias e têm fatia de entidade filha mostrarão que elas terão uma substituição.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse para criar uma entidade, a nova entidade será exibida
na parte superior do Inspetor de entidades. Isso ocorrerá se você não clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade existente para iniciar a duplicação.
• O recurso Stick duplicate to cursor (Manter duplicação no cursor) não funciona adequadamente. Se você
marcar essa caixa de seleção e clicar com o botão direito do mouse em uma entidade para duplicá-la, a
entidade duplicada não será mantida.
• Não é possível adicionar novamente uma camada que você exclui de um nível. Para contornar este
problema, faça o seguinte:
1. Faça backup da camada que você deseja recuperar.
2. No seu nível, crie uma nova camada com o mesmo nome.
3. Salve o nível Isso substituirá a camada existente.
4. Feche o Lumberyard Editor.
5. Recupere a camada em que você fez o backup na etapa 1.
6. Carregue seu nível.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Starter Game tem quedas na taxa de quadros até 5 FPS e não pode manter mais de 15 FPS após o
jogador deixar o navio acidentado. Durante as lutas, quando o jogador e os inimigos estão atirando um
no outro, a taxa de quadros pode ser muito instável com cortes ocasionais.
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
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• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográfica de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos podem não ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.
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Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta o Navmesh) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dados da textura do terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.

2.

Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.

3.

Repita as etapas 1 e 2.

4.

Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.

b.

Clique em Change tile resolution.

c.

Para a resolução, selecione 2048x2048.

d.

Clique em OK.
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e.

Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update (Atualizar) na caixa de diálogo Render Output (Saída de renderização) não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion (Movimento simples) e tentar mover o ajuste da trilha
para frente e para trás em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de gatilho em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de gatilho não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de gatilho em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.
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Telas de interface do usuário
As telas de interface do usuário têm os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o gem LyShineExamples está habilitado, as referências aos seguintes arquivos no diretório
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ são inválidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os fones OSVR HDK em
um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
(Visualizar VR) aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para lumberyard_version\dev.
Insira lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado a reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard é compatível com o Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Uma incompatibilidade na interface binária de aplicativos (ABI) existe entre o Visual Studio 2017
versão 15.6.6 e a versão 15.7.4. Isso pode causar problemas de incompatibilidade com arquivos .dll
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predefinidos no Lumberyard. Para contornar esse problema, atualize o Visual Studio 2017 para a versão
15.7.4 ou mais recente.
• O Visual Studio 2015 será desativado em uma versão futura. O Lumberyard oferecerá suporte ao Visual
Studio 2015 até que a opção seja removida do Assistente de configuração Lumberyard.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.
• Em alguns casos, a lista de plataformas válidas configuradas pode se tornar inválida. Quando isso
acontecer e você executar o comando lmbr_waf configure, poderá receber a seguinte mensagem
de erro:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para contornar esse problema e continuar a criar seu projeto:
1. Navegue até o diretório BinTemp.
2. Exclua o arquivo valid_configuration_platforms.json.
3. Insira o comando a seguir novamente.
lmbr_waf configure

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
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• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático no fórum
Game Dev.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference (Referências de classes). Os métodos dos EBuses de solicitação são
exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
• A interface IPlatformOS será desativada e substituída por gems em uma versão futura.
• A interface ILocalizationManager será desativada e substituída por um gem em uma versão futura.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.20 (julho de 2019)
O Lumberyard Beta 1.20 adiciona novos recursos, melhorias e correções. À medida que continuamos
a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade cujas sugestões nos
ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos mais de 50%
da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback para fóruns e
para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações do Lumberyard, siga-nos no
Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 239)
• Melhorias e mudanças (p. 241)
• Correções (p. 245)
• Problemas conhecidos (p. 245)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.20.
Tópicos
• Processador de ativos (p. 239)
• Sistema de barramento de eventos (Ebus) (p. 240)
• Áudio (p. 240)
• Animation Editor (p. 240)
• Dispositivos móveis (p. 241)
• PhysX (p. 241)

Processador de ativos
• O Modo de varredura mais rápida do Processador de ativos reduz significativamente o tempo necessário
para analisar o cache de ativos na inicialização. Isso permite que o Lumberyard seja iniciado mais
rapidamente.
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Sistema de barramento de eventos (Ebus)
As melhorias de desempenho do EBus reduziu a sobrecarga de invocar funções por meio da API de EBus
em ao menos 20% na maioria dos casos. O uso de EBuses para enviar eventos entre diferentes sistemas
de jogos e componentes agora tem uma execução mais parecida com a da chamada do evento como uma
chamada de função bruta, reduzindo assim o tempo de atualização.

Áudio
O Audio oferece os seguintes novos recursos:
• Wwise External Sources (Fontes externas do Wwise) – Agora, você pode usar o recurso de origem de
áudio externo do Wwise para especificar um conjunto solto de arquivos de áudio para ser reproduzido
dinamicamente.

Note
O recurso Wwise External Sources não é compatível com o Wwise LTX.
• Audio System Component (Componente do sistema de áudio) – Agora, você pode executar operações
de áudio em um escopo global (ao contrário de escopo da entidade).
• Input Streaming Support (Suporte a streaming de entrada) – Agora, você pode transmitir dados de
uma variedade de fontes de entrada para reprodução pelo sistema de áudio. Por exemplo, você pode
reproduzir o áudio de um arquivo de vídeo.
• Sound Duration (Duração de som) – Agora, você pode obter a duração de um som em tempo de
execução registrando-se com a função AudioTriggerNotificationBus e substituindo a função
ReportDurationInfo.
• Setting the Panning Mode (Definição do modo panorama) – Agora, você pode usar o método
SetPanningMode do Wwise para deslocar a panorâmica entre o modo de alto-falante (60 graus) e
modo de fones de ouvido (180 graus).

Animation Editor
O Animation Editor tem o seguinte novo recurso:
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• Interrupting Transitions (Interrupção de transições) – Agora, você pode interromper uma transição
em andamento com outra transição e mesclar de forma suave no novo estado. Com esse recurso,
você pode mesclar rapidamente para um novo estado sem aguardar a conclusão de uma transição.
Uma linha púrpura mostra a transição sendo interrompida. Uma linha verde mostra a nova transição
em andamento. A capacidade de interromper uma transição é útil quando você deseja interromper
rapidamente um ataque de personagem com outro ataque ou interromper um salto com um movimento
de corrida.

Dispositivos móveis
Os dispositivo móvel tem o seguinte novo recurso:
• AWS Device Farm Integration (Integração do AWS Device Farm) – agora o AWS Device Farm pode ser
usado como um destino de implantação na Ferramenta de implantação.
Para obter mais informações, consulte Uso do AWS Device Farm no Lumberyard Editor no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

PhysX
O sistema PhysX tem os seguintes novos recursos:
• PhysX Force Region Component (Componente de região de força do PhysX) – Você pode usar o
componente PhysX Force Region (Região de força PhysX) para especificar uma região na qual aplicar
força física nas entidades. O componente aplica força em cada quadro a qualquer entidade que está
nos limites da região. Por exemplo, se uma entidade se move na região de força de uma esfera, força é
aplicada à entidade.
Para obter mais informações, consulte o componente Região de força PhysX no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.
• No Script Canvas, você pode obter o valor da força líquida exercida sobre uma entidade usando o
método On Calcule Net Force (Força líquida calculada) do nó Generation Notifications (Notificações
de geração) da região de força do PhysX. Esse retorno de chamada é chamada quando a força região
calcula a net força exercida em um objeto.

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.20 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Tópicos
• Animation Editor (p. 242)
• Pipeline de ativos (p. 242)
• Áudio (p. 243)
• Depuração (p. 243)
• Dispositivos móveis (p. 243)
• PhysX (p. 244)
• Compatibilidade com o SDK (p. 244)
• Diversos (p. 244)
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Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Agora, você pode usar a extração de movimento para mover um ator no mundo do jogo sem a
necessidade de adicionar um componente PhysX Character Controller (Controlador do personagem do
PhysX). A adição do componente PhysX Character Controller (Controlador de personagem do PhysX)
agora é opcional.

Note
Um componente PhysX Character Controller (Controlador do personagem do PhysX) ainda é
necessário para que o personagem interaja com entidades no mundo que tem propriedades
físicas.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes aprimoramentos e alterações:

Alterações de serialização de sombreamento
As chamadas da função para RT_ParseShader não têm mais que analisar todos os arquivos .cfx
e .cfi para determinar as informações de reflexão do sombreamento em tempo de execução.
r_shadersExport agora é ativado por padrão no arquivo ShaderCacheGen.cfg. Isso faz com que o
ShaderCacheGen agora gere um arquivo binário .fxb para cada tipo de sombreamento base quando
você compila paks do sombreamento.
RT_ParseShader agora tem um fluxo de código que depende do valor de r_shadersImport da
seguinte maneira:
• r_shadersImport=0 – Todos os arquivos .cfx e .cfi são analisados em tempo de execução para
determinar as informações de reflexão do sombreamento. Essa configuração é idêntica ao código
anterior e ao fluxo de dados no Lumberyard.
• r_shadersImport=1 – Importa informações de reflexão do sombreamento pré-analisadas de arquivos
.fxb se eles existem para um arquivo .cfx relacionado. Isso ignora a cara análise de arquivos .cfx
em RT_ParseShader. Se um arquivo .fxb existir para um sombreamento, mas não houver uma
permutação individual, essa configuração é redirecionada para análise lenta do arquivo .cfx para tal
permutação.
• r_shadersImport=2 – Arquivos .fxb são necessários para todos os sombreamentos e não é
permitido fallback. O Lumberyard não analisa arquivos .cfx ou .cfi em tempo de execução.

Note
Se r_shadersAllowCompilation=1 estiver definido e r_shadersImport=2,
r_shadersAllowCompilation tem precedência e desativa r_shadersImport. Como
compilar novos sombreamentos pode gerar novos arquivos .fxb, esse comportamento é o
design.
• r_shadersImport=3 – (Novo padrão) Com base em sua configuração de compilação, a configuração
padrão faz uma determinação no tempo de execução para o comportamento do carregamento, da
análise e da compilação do sombreamento. Para configurações de depuração ou perfil, ele compila
sombreamentos. Para compilações de desempenho ou versões, ele é executado corretamente, como
mostrado pelos seguintes equivalentes:
• Para compilações de depuração ou perfil, r_shadersImport=3 usa a mesma configuração que
r_shadersImport=0.
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• Para configurações de desempenho ou versão, r_shadersImport=3 usa a mesma configuração
que r_shadersImport=1.
Alterações de fluxo de trabalho
Nenhuma alteração será detectada se você usar o fluxo de trabalho padrão do Lumberyard a seguir:
• Para compilações de depuração ou perfil, você gera permutações de sombreamento.
• Para desempenho e compilações de versão, você usa apenas arquivos pak de sombreamento précompilados.
Se você seguir outro fluxo de trabalho para compilações de desempenho e versão, lembre-se dos
seguintes pontos:
• Compilações de desempenho e de versão agora desabilitam a compilação do sombreamento em
tempo de execução por padrão. Se você deseja descobrir permutações de sombreamento em tempo
de execução nas compilações de desempenho e versão, use a configuração r_shadersImport=0 em
seus arquivos de plataforma system_*_*.cfg.
• Se você tiver scripts personalizados para a criação de arquivos pak do sombreamento, certifique-se de
que seus scripts adicionem os arquivos de sombreamento .fxb que o ShaderCacheGen agora gera
onde quer que os scripts incluam os arquivos de sombreamento compilado .cfxb e .cfib.
• As compilações de depuração e perfil funcionam de forma idêntica à forma como funcionavam em
versões anteriores do Lumberyard, independentemente de você usar sombreamentos soltos ou paks de
sombreamento.

Áudio
O sistema de áudio tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Ganchos de AK::SoundEngine::Suspend e AK::SoundEngine::WakeFromSuspend para os
desenvolvedores móveis e de console foram adicionados. Para obter mais informações, consulte
Tratamento de eventos específicos do sistema na documentação do audiokinetic.

Depuração
A variável de console e_memoryProfiling exibe estatísticas na tela que mostram a quantidade de
memória de GPU que está sendo usada.

Dispositivos móveis
Agora é possível adicionar um arquivo AndroidManifest.xml personalizado, que será mesclado no
manifesto final que vai para o Android Package (APK).

Como adicionar um manifesto personalizado a um módulo
1.

Coloque o arquivo AndroidManifest.xml personalizado no módulo.

2.

No arquivo wscript do módulo, especifique um caminho para o arquivo manifesto personalizado.

Example
android_manifest_path = [ <path_to_custom_manifest> ]
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Para obter um exemplo adicional de como adicionar um manifesto personalizado, consulte o tópico
Microphone Gem no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

PhysX
• A opção de depuração Draw Collider (Collider de desenho) para o componente PhysX Collider (Colisor
do PhysX) agora é ativado por padrão

Compatibilidade com o SDK
O Lumberyard 1.20 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK for C++ versão 1.4.34.3
• SDK versão 3.2.1 do Amazon GameLift Server

Diversos
Há planos para que as APIs, os sistemas e as ferramentas a seguir sejam removidos em uma versão
futura:
• CrySystem (especificamente as APIs que duplicam funcionalidades no AzCore)
• CryEntitySystem e CryAction
• CryScriptSystem
• CryPhysics
• CryAnimation
• CryInput
• CryAISystem
• Boids
• Editor CBaseObject (incluindo Cry prefabs, CSelectionGroup e código relacionado)
• AzCore: DirectSocket
• Ferramentas
• Ferramenta Woodpecker (O visualizador do Driller)
• Plug-ins do Max e Maya (planejado para substituição pelo pipeline FBX)
• Editor de comportamento de árvores
• Plug-in de controle de origem legado
• Integração com Statoscope
• LiveMocap
• Plug-ins do editor:
• Marcação de ativos
• Animação do editor
• Pasta legada e painel de visualização QML
• Biblioteca PRT
• Gem CryEntityRemoval
• Testes do recurso legado (/dev/Code/FeatureTests/...)
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Correções
O Lumberyard Beta 1.20 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• Áudio (p. 245)
• PhysX (p. 245)

Áudio
O Audio tem as seguintes correções:
• AudioPreloadComponent::isLoaded agora reflete com precisão o que é carregado na memória.

PhysX
O sistema PhysX possui as seguintes correções:
• Os arquivos wscript para os seguintes gems agora têm um cabeçalho jurídico:
• AWSLambdaLanguageDemo/v1
• ScriptCanvasTesting
• PhysXDebug
• TouchBending
• Quando uma entidade com um componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX) tem o caractere "%" em
seu nome, o Lumberyard Editor não trava mais com o erro Parâmetro inválido detectado na função CRT.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.20 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 247)
• Android (p. 247)
• Android Studio (p. 248)
• Animation Editor (p. 248)
• Triggers e objetos de área (p. 249)
• API de construção de ativos (p. 249)
• Pipeline de ativos (p. 249)
• Áudio (p. 250)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 250)
• Componentes de áudio do EBus (p. 251)
• Componente Audio Proxy (p. 251)
• Cloud Canvas (p. 251)
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• Gems da nuvem (p. 253)
• Cloud Gem Portal (p. 256)
• Sistema de entidade do componente (p. 257)
• Variáveis de console (p. 257)
• CryEngineNonRCModule (p. 257)
• CryEntity (p. 257)
• Tipos de dados (p. 258)
• Componente Decal (p. 258)
• Servidor dedicado (p. 258)
• DirectX 12 (p. 258)
• Recursos do teste de ambiente (p. 259)
• Configurações de FBX (p. 259)
• Fluxograma (p. 260)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 260)
• Projetos de jogos (p. 260)
• Gems (p. 260)
• Geppetto (p. 261)
• Mapas de brilho (p. 261)
• Gráficos (p. 261)
• GridMate (p. 262)
• Arquivo de mapa de altura (p. 262)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 262)
• Incredibuild (p. 263)
• Caminhos de instalação (p. 263)
• iOS (p. 263)
• Projetos de inicializador (p. 264)
• Elementos de reflexo (p. 264)
• Linux (p. 264)
• Lmbr.exe (p. 264)
• Lumberyard Editor (p. 264)
• Instalação do Lumberyard (p. 265)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 265)
• Lmbr.exe (p. 267)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 267)
• Lyzard.exe (p. 267)
• macOS (p. 268)
• Mannequin (p. 268)
• Navegador do material (p. 268)
• Material Editor (p. 270)
• Maya (p. 270)
• Mobilidade (p. 271)
• Amostra para multijogador (p. 271)
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• Editor de partículas (p. 271)
• Controle de fonte do Perforce (p. 272)
• Física (legado) (p. 272)
• PhysX (p. 272)
• Configurador de projetos (p. 273)
• Compilador de recursos (p. 274)
• SamplesProject (p. 274)
• Script Canvas (p. 274)
• Fatias (p. 275)
• Jogo para iniciantes (p. 276)
• Componente de malha estática (p. 277)
• Substance Editor (p. 277)
• Dados da textura do terreno (p. 277)
• Dimensões da textura do terreno (p. 278)
• Track View (p. 278)
• Componente Trigger Area (p. 279)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 279)
• Realidade virtual (p. 279)
• Compatível com Visual Studio (p. 280)
• Sistema de compilação do Waf (p. 280)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 280)
• Diversos (p. 281)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas no osso raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema, não aplique rotações no
osso raiz de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
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gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere de ponto final (.).
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.
• Ainda não há suporte para NDK 20. Isso está planejado para uma versão futura.

Android Studio
Ao abrir um projeto do Android Studio no Windows, você pode receber um aviso sobre módulos CMake
que excedam o tamanho máximo de caminho de arquivo. Como o Sistema de compilação Waf lida com
compilações nativas, você pode ignorar esses avisos com segurança.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, um arquivo .actor não será criado. Para criar
um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes no
arquivo .fbx.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos talvez não processe os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.
• O Ragdoll requer uma cadeia contínua de articulações. Por exemplo, se tiver uma configuração de
ragdoll bípede com articulações de quadril e ombro, você deverá adicionar todas as articulações
intermediárias para garantir um comportamento aceitável. Se você não adicionar as articulações
intermediárias, como as articulações da coluna, o ragdoll produzirá um comportamento indesejado.
• A saída renderizada do Track View será afetada se um ator nos quadros tiver componentes Simple
Motion (Movimento simples) e Anim Graph (Gráfico de animação) e for controlado pelo Animation
Editor. A reprodução da animação no vídeo da saída renderizada parece mais rápida do que o normal
e é multiplicada com base na saída FPS do vídeo. Para contornar este problema, você pode usar
o software de captura de vídeo externo para gravar a reprodução da animação ao executar suas
sequências.
• Depois de iniciar uma instância de servidor e uma instância do cliente de um jogo, o cliente pode usar
controles para alterar a animação de um personagem.
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• Gatilhos de peso para o nó Blend N são automaticamente definidos como zero. Você deve alterar
manualmente o gatilho de peso.
• O editor deixará de funcionar se você clicar com o botão direito do mouse no painel de navegação,
recortar um nó que esteja em um nó de referência colado e colar o nó na janela do gráfico de animação.
• Se um gráfico de animação for referenciado em outro gráfico de animação, o gráfico de animação
editado poderá desaparecer do painel de navegação quando você salvar suas alterações. O editor
também deixará de funcionar se você clicar no nó pai no gráfico de animação depois de salvar suas
alterações.
• O editor deixará de funcionar se você usar caracteres especiais, como " ou %, para o ID de movimento
em um conjunto de movimentos.
• Se um conjunto de movimentos for referenciado em um nó de referência, o conjunto de movimentos
original será duplicado quando você salvar suas alterações. O editor deixará de funcionar se você
remover o conjunto de movimentos duplicado e salvar as alterações.
• Em uma sessão da área de trabalho remota, abrir um arquivo .fbx no Animation Editor fará com que o
Lumberyard Editor pare de funcionar. Isso acontece devido a um problema conhecido com o OpenGL e
RDP.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar zonas tridimensionais em um nível que será usado para acionar
eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
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• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.
• Ao processar ativos, um problema ocorre na configuração da CPU AMD Ryzen que pode fazer com que
o computador não responda.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics (IA/física).
• O gerenciador de cache de arquivo não foi transferido para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor (Editor de controles de áudio) é exibida de maneira
incorreta no canto superior esquerdo.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
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• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o Wwise
2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão anterior do
Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt (localizado
no diretório lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.

Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
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4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte do Amazon API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Cloud Canvas Resource Manager não são compatíveis
com versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contenha vários gems
da nuvem ou grupos de recursos, a transação de implantação talvez não seja bem-sucedida. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não é atualizado corretamente quando a implantação é alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
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• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao OpenSSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda seja
criado com êxito.
• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard, você verá uma
mensagem de erro incorreta.
• No Credentials Manager (Gerenciador de credenciais), depois que você executa várias operações de
criação e exclusão de perfil, a lista de perfis não é atualizada corretamente, e os perfis já excluídos ainda
podem estar presentes na lista de perfis.

Gems da nuvem
Os gems de nuvem possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems da nuvem agora são criados usando o controle de versão para evitar futuras alterações. O
controle de versão do gem da nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação talvez não seja bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os
gems da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter habilitado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem do Defect Reporter
• O DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
correspondentes não serão excluídos do diretório do Cache.
• Quando você cria um mapa de calor com um nome que tenha espaços ou símbolos, ele é criado, mas
ocorre uma falha na exclusão do mapa de calor com uma mensagem "Não foi possível excluir o mapa
de calor".
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• A guia REST Explorer (Explorador REST) do Defect Reporter Cloud Gem Portal não é carregada
corretamente com os seguintes erros:
• Falha ao obter as chaves do projeto. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de Serviço:
ocorreu um erro interno de serviço."
• Falha ao obter os mapeamentos de campo. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de
Serviço. Ocorreu um erro interno de serviço.

Gem de nuvem de conteúdo dinâmico
• Quando você cria dois manifestos diferentes que tenham arquivos de pacote com o mesmo nome,
ocorre o seguinte:
• O segundo arquivo .pak substitui o primeiro arquivo .pak.
• Na guia Overview (Visão geral) do Cloud Gem Portal, o primeiro arquivo .pak não aparece mais no
primeiro manifesto.

In-Game Survey Cloud Gem
• Pode haver falha nas seguintes combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer com um
erro:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• As combinações de caminho / VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
Os parâmetros activation_end_time e activation_start_time são necessários para concluir
a operação, embora a interface de usuário indique que eles são opcionais.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando você adiciona uma pergunta predefinida, uma nova pergunta é criada sem respostas para
escolher mesmo quando a lista de respostas foi fornecida.

Gem da nuvem de placar
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
Haverá falha na operação.
• /score – POST
O parâmetro de valor aceita um ponto para notação decimal e um e para notação científica, mas
esses símbolos são ignorados quando um número é transferido para a pontuação. Em vez disso, o
valor retornado é a parte inteira do valor transferido. Por exemplo, 1e+2 é retornado como 1.
• /score – POST
Quando o gem Player Account está habilitado na mesma pilha de implantação, há falha na operação.
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Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem Portal
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /admin/accountSearch – GET
Haverá falha na operação com o status de erro 0 se ela for executada com os parâmetros Email ou
CognitoIdentityId.
• /admin/accounts – POST
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /ban/playerban – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots do Amazon Lex, intenções
e tipos de slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem
publicados ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
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3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de exemplo de texto
para fala.
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /speechlib – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.
• /tts/export – POST
A operação não relatará erros se o parâmetro entries contiver um conjunto vazio de aspas duplas
("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
A operação relata êxito, desde que qualquer string seja transmitida para o parâmetro key.
• /tts/runtimecache – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.
• /tts/runtimecapabilities – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account (Editar conta do jogador), não será
possível salvar as alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message
of the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit e Delete para todos os blocos de
mensagens.
• Os gems da nuvem não serão exibidos no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
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exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- aparecerá como
xx--xx.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você selecionar uma camada no Descritor de entidades enquanto a ferramenta de conversão estiver
ativa, a área de coordenadas/transformação na barra de ferramentas inferior ficará disponível para a
inserção de valores manualmente. Este é um comportamento incorreto e pode criar problemas.
• Você poderá perceber o seguinte ao salvar as alterações das entidades em uma camada específica:
• A posição da câmera é salva no arquivo de nível, o que resulta em arquivos sendo gravados em disco.
• Se uma alteração do C++ resultar na atualização da serialização de dados para uma entidade, a
atualização automatizada será considerada como uma alteração a ser salva em disco. Para contornar
esse problema, faça o seguinte:
• Salve novamente as entidades relevantes depois de modificar componentes no C++. Isso permite
que você verifique se as alterações se comportam como esperado.
• Ajuste seu fluxo de camadas para clique com o botão direito do mouse e salve as camadas
individuais.
• Confirme com sua equipe se você pode verificar suas camadas no controle do código-fonte. Isso
pode ajudar a separar alterações de usuários e alterações automatizadas.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Variáveis de console. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.
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3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos legados em sequências Track View (Rastrear visualização) não são automaticamente
convertidos em entidades de componente. Para contornar esse problema, você pode recriar
manualmente as sequências no Track View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O executável Processador de ativos localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 do Windows.
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Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.

2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX às vezes. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.
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Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não dispara ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node (adicionar nó), UIe, o submenu está vazio. Para contornar esse
problema, use o painel Components (componentes) no editor do Fluxograma para adicionar os nós de
UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver esse problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files agora
seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
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• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos ossos ou fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usarem o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
O uso de mapas de brilho em Substâncias importadas não configura corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL)
e conteúdo que contém partículas de GPU.
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• Para habilitar a Transparência independente de ordem (OIT, Order Independent Transparency), você
deve recompilar com o SDK do Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar
uma GPU que dê suporte a RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh (Malha) não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguintes nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

GridMate
Os serviços a seguir serão desativados e substituídos por gems em uma versão futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
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• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar o Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da
interface do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza
a resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclua espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.
• Você deverá habilitar o sistema de compilação legado quando criar com Xcode 10.1 e cada vez que
gerar um novo projeto Xcode. Isso garante que o aplicativo poderá ser instalado com êxito. Para habilitar
o sistema de compilação legado no Xcode, escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações do
projeto). Em Shared Project Settings (Configurações compartilhadas do projeto), selecione Legacy Build
System (Sistema de compilação legado).
• Você deverá usar um servidor compilador de sombreamento no seu computador macOS quando criar
arquivos de sombreamento .pak para compilações de versão. Usando a versão do macOS do servidor
compilador de sombreamento, gere sombreamentos e use o script lmbr_pak_shaders.sh para criar
os arquivos .pak. Salve os arquivos .pak no diretório dev\Build\.
• Para gerar arquivos .pak de ativos no seu computador macOS, faça o seguinte:
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1. Use o Processador de ativos para gerar os ativos.
2. Execute o comando a seguir no diretório dev\.
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Projetos de inicializador
Os projetos no diretório \dev\Code\Launcher serão desativados e substituídos em uma versão futura.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso não pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo
de experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.

264

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Instalação do Lumberyard

• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain (Gerar terreno) no menu Terrain
(Terreno) não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
A instalação do Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e faça download do instalador.
• O filtro do Windows Defender SmartScreen pode acionar um aviso quando você tenta executar o
instalador do Lumberyard. Para continuar com a instalação, confirme se o arquivo executável é seguro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
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• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
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1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk setups
na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer download de
SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.
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macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa a ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos necessário não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Transition Editor (Editor de transição) atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor
do tipo de parâmetro esteja definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials
(Exportar materiais) não exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma
mensagem que diz, "0 arquivo de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você
pode verificar manualmente os arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import (Importar) também não funcionam.
• O componente Particle (Partícula) não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos
emissores de GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da
partícula x, y e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas GPU não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
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• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo offline.

Física (legado)
O sistema de física legado tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy de física for removida de um grupo de malha, você deverá executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy de física:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente de Física, será necessário entrar e sair
do modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics (IA/Física) para que a alteração tenha efeito.

PhysX
O sistema PhysX possui os seguintes problemas conhecidos:
• O sistema PhysX e o sistema de física legado ainda não têm paridade de recursos. Use o sistema de
física legado para recursos como malha de navegação da IA, força e volume de vento, flutuabilidade e
volume de água, roupas, veículos e a inclinação da vegetação.
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• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider (Colisor do PhysX) não
usa formas de entidades filhas.
• O componente PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) deve estar na mesma
entidade que o componente Actor (Ator) para funcionar com o Animation Editor.
• Estes recursos do PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) não funcionam
corretamente: direção ascendente, ângulo máximo de inclinação e altura do degrau.
• Se você precisar de funcionalidade de ragdoll, use o controlador de física legado com o componente
PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX).
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Para salvar as alterações no componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX), você deverá salvar e
exportar o terreno.
• Para que os objetos colidam com o terreno, você deverá adicionar o componente PhysX Terrain
(Terreno do PhysX) a qualquer entidade.
• A interseção de colisores no terreno pode resultar em comportamento inesperado. Se você precisa
fazer a interseção de um colisor com o terreno, use um valor pequeno para o tamanho do colisor. Você
também deve desmarcar a caixa de seleção Persistent Contact Manifold (Coletor de contato persistente)
na guia Global Configuration (Configuração global) na janela PhysX Configuration (Configuração do
PhysX).
• Se o colisor do PhysX e a malha forem do mesmo tamanho, você observará instabilidade durante a
renderização. Esse comportamento é esperado.
• O componente Trigger Area (Área de gatilho) não funciona com o sistema PhysX. Você pode habilitar a
detecção de área de gatilho de um objeto marcando a caixa de seleção Trigger Area (Área de gatilho)
no componente PhysX Collider (Colisor do PhysX). Isso evitará que o objeto colida com outro objeto.
Para definir as propriedades de colisão para uma entidade, adicione outro componente PhysX Collider
(Colisor do PhysX).
• Problemas funcionais e de renderização, como instabilidade, ocorrerão se você aplicar impulso para
entidades pai-filho que tenham componentes PhysX Rigid Body (Corpo rígido do PhysX). Para contornar
este problema, use articulações.
• Ocorrerá o seguinte se você marcar a caixa de seleção Static (Estático) no componente Transform
(Transformação) para uma entidade que também tenha um componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido
do PhysX):
• O corpo rígido se comportará estaticamente no sistema PhysX.
• Será exibido um aviso sobre a incompatibilidade do componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido do
PhysX) e a opção de transformação estática.
• Você poderá enfrentar problemas, como gerar fatias dinâmicas na origem, se tentar usar componentes
do PhysX com fatias. Isso é causado por uma dependência no componente Transform (Transformação).
• Evite usar a escalabilidade não uniforme em entidades que tenham componentes do PhysX. Para
contornar esse problema, faça o seguinte:
1. Crie uma entidade filho na entidade com os componentes do PhysX.
2. Na entidade filho, adicione o componente Mesh (Malha).
3. Verifique se o componente Transform (Transformação) usa escalabilidade não uniforme.
4. Atualize as dimensões do Collider (Colisor do PhysX) conforme necessário.
5. Atualize o centro da massa para que ele seja o centro do objeto.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
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• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O gatilho da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard não oferece suporte ao seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
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• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.
• Você não pode preencher contêineres (matrizes e mapas) usando o painel de variável. Você deve
preenchê-los usando nós no gráfico.
• Você não pode usar EntityIds como chaves em contêineres durante a edição. No entanto, você ainda
pode adicioná-los em tempo de execução.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.
• As raízes das fatias não exibem o texto de status de entidade corretamente.
• A funcionalidade de salvar substituições não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• A funcionalidade de reverter não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• Entidades que não são fatias e têm fatia de entidade filha mostrarão que elas terão uma substituição.
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• Quando você clicar com o botão direito do mouse para criar uma entidade, a nova entidade será exibida
na parte superior do Inspetor de entidades. Isso ocorrerá se você não clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade existente para iniciar a duplicação.
• O recurso Stick duplicate to cursor (Manter duplicação no cursor) não funciona adequadamente. Se você
marcar essa caixa de seleção e clicar com o botão direito do mouse em uma entidade para duplicá-la, a
entidade duplicada não será mantida.
• Não é possível adicionar novamente uma camada que você exclui de um nível. Para contornar este
problema, faça o seguinte:
1. Faça backup da camada que você deseja recuperar.
2. No seu nível, crie uma nova camada com o mesmo nome.
3. Salve o nível Isso substituirá a camada existente.
4. Feche o Lumberyard Editor.
5. Recupere a camada em que você fez o backup na etapa 1.
6. Carregue seu nível.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
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• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográfica de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos podem não ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta o Navmesh) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dados da textura do terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
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erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.

2.
3.
4.

Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.
Repita as etapas 1 e 2.
Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.
b.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.
Clique em Change tile resolution.

c.
d.
e.

Para a resolução, selecione 2048x2048.
Clique em OK.
Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update (Atualizar) na caixa de diálogo Render Output (Saída de renderização) não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
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• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion (Movimento simples) e tentar mover o ajuste da trilha
para frente e para trás em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de gatilho em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de gatilho não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de gatilho em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os fones OSVR HDK em
um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
(Visualizar VR) aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.
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3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para \lumberyard_version\dev.
Digite lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado a reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard é compatível com o Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Uma incompatibilidade na interface binária de aplicativos (ABI) existe entre o Visual Studio 2017
versão 15.6.6 e a versão 15.7.4. Isso pode causar problemas de incompatibilidade com arquivos .dll
predefinidos no Lumberyard. Para contornar esse problema, atualize o Visual Studio 2017 para a versão
15.7.4 ou mais recente.
• O Visual Studio 2015 será desativado em uma versão futura. O Lumberyard oferecerá suporte ao Visual
Studio 2015 até que a opção seja removida do Assistente de configuração Lumberyard.
• Em uma versão futura, o Lumberyard removerá o suporte para plataformas de 32 bits, pois as
plataformas modernas são de 64 bits. Os usuários devem considerar a remoção do suporte de 32 bits de
seus jogos.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

280

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Diversos

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference (Referências de classes). Os métodos dos EBuses de solicitação são
exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
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• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
• A interface IPlatformOS será desativada e substituída por gems em uma versão futura.
• A interface ILocalizationManager será desativada e substituída por um gem em uma versão futura.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.19 (junho de 2019)
O Lumberyard Beta 1.19 adiciona mais de 150 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade cujas
sugestões nos ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para obter as mais recentes atualizações do
Lumberyard, siga-nos no Twitter, no Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 283)
• Melhorias e mudanças (p. 289)
• Correções (p. 294)
• Problemas conhecidos (p. 296)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.19.
Tópicos
• Vegetação dinâmica (p. 283)
• Script Canvas (p. 285)
• Novo Modelo de interação do Viewport (p. 287)
• Edição de componentes no Viewport (p. 288)

Vegetação dinâmica
O Lumberyard 1.19 apresenta um novo sistema baseado em entidade do componente para a criação de
vegetação colocada de forma procedural. A vegetação pode ser carregada e instanciada dinamicamente
e será gerada e extinta à medida que o jogador se mover pelo mundo. Você pode usar os novos
componentes para colocar ativos de vegetação e personalizar como elas aparecem. Isso permite que você
crie diferentes ambientes para o jogo para mundos de qualquer tamanho.
Esse recurso adiciona os seguintes benefícios:
• Personalizar a vegetação para se ajustar a áreas específicas do seu ambiente e configurar a vegetação
para crescer apenas em superfícies específicas
• Criar biomas complexos em uma fatia aninhada para aplicar alterações em áreas de todo o mundo
• Iterar rapidamente as configurações de vegetação para visualizar como as alterações são exibidas no
seu jogo
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Para ativar a vegetação dinâmica, você deve habilitar o seguinte gem:
• Vegetação – Fornece o sistema de vegetação dinâmica e principais componentes de vegetação
O sistema de vegetação dinâmica usa os sistemas de dados gradiente e de superfície. Isso oferece a você
mais controle sobre onde você pode colocar a vegetação dinâmica no mundo.

Gradientes
Você pode usar os componentes gradientes para fornecer dados curados, controlados, ou de
procedimento que podem servir de exemplo em qualquer posição do espaço do mundo. Por exemplo, você
pode usar os componentes gradiente com vegetação dinâmica para randomizar a colocação de vegetação.
Para habilitar gradientes, você deve ativar os seguintes gems:
• Sinal gradiente – Fornece gradiente e componentes de modificação de gradiente para criar vegetação
realista
• Gradiente de ruído rápido – Fornece um componente FastNoise Gradient (Gradiente FastNoise) para
gerar variações de ruído processuais para a vegetação

Dados de superfície
Você pode usar os componentes de dados de superfície para consultar qualquer posição no mundo e
retornar uma lista de tags de superfície (por exemplo, água, terreno, estrada, poeira, grama) que uma
entidade emite no local. Por exemplo, você pode criar uma entidade de rio e anexar um componente
emissor de tag de superfície a ela. Usando a vegetação dinâmica, você pode especificar os tipos de
vegetação que podem e não podem aparecer em um rio.
Para habilitar os dados de superfície, você deve habilitar o seguinte gem:
• Dados de superfície – Fornece componentes emissores de tag de superfície para incluir ou excluir
vegetação
Para obter mais informações, consulte Vegetação dinâmica no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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Script Canvas
O Lumberyard 1.19 apresenta os seguintes recursos.

Como criar uma cadeia de nós vinculados
Você pode adicionar nós rapidamente em sucessão a um gráfico usando o recurso de cadeia. O Script
Canvas vincula automaticamente os pinos de cada novo nó ao nó anterior.

Para obter mais informações, consulte Como adicionar e conectar nós no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Nós de agrupamento
Você pode agrupar seus nós para organizar partes de um script e reduzir a complexidade visual. Você
também pode nomear, aninhar, colocar código por cor e expandir e recolher grupos de nós.
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Para obter mais informações, consulte Agrupamento de nós no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Compatibilidade do contêiner
Script Canvas agora é compatível com matrizes e mapas, incluindo nós de suporte para acesso de dados
em contêineres. Você pode usar matrizes para fornecer uma área dinâmica contínua de memória que
possa conter o armazenamento de um determinado tipo.

Você pode usar os mapas para criar contêineres de pares de chave/valor.

Para obter mais informações, consulte Uso de contêineres (matrizes e mapas) no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.
Ferramentas de alinhamento do nó
Em seus gráficos Script Canvas, você pode alinhar nós selecionados em relação um ao outro (superior,
esquerda, inferior e direita).
Eventos de script
Os eventos de script são um mecanismo robusto e voltado para dados para a criação de eventos entre os
scripts. Você pode criar eventos para usar no Lua e Script Canvas. Você pode enviar eventos de um script
para outro. Para usar eventos de script, você deve habilitar o gem dos eventos de script em Configurador
de projetos.
Depurador do Script Canvas
Script Canvas agora apresenta um depurador de tempo de execução. O depurador permite que o Script
Canvas se conecte ao jogo e colete informações de tempo de execução sobre gráficos. Você pode
executar o depurador no editor ou em um iniciador independente.
Gerenciador de teste da unidade
O suporte para testes de unidade do Script Canvas foi aprimorado, incluindo um novo gem de teste
Script Canvas. Você pode habilitar esse gem para o seu projeto de jogo para testar Script Canvas e seus
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recursos. O Gerenciador de teste de unidade rapidamente executa testes de unidade para determinar se
eles passam ou não.
Estatísticas (demonstração) do Script Canvas
Script Canvas agora fornece uma maneira de ter informações sobre o uso de nós do Script Canvas. Você
pode usar a caixa de diálogo Statistics (Estatísticas) para rastrear e localizar o uso do nó em toda uma
coleção de projetos de gráficos Script Canvas. Esse recurso ajuda você a entender melhor os casos de
uso de vários nós e o custo de refatoração ou alteração de funcionalidade.
Para obter mais informações, consulte Criação de jogos com Script Canvas no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Novo Modelo de interação do Viewport
Você pode habilitar o novo recurso Modelo de interação do Viewport no Lumberyard Editor. Esse recurso
experimental foi projetado para simplificar a edição de suas entidades e torná-las mais intuitivas no
Lumberyard.
Este recurso inclui os seguintes aprimoramentos:
• Interage com entidades usando manipuladores em vez de gizmos
• Adiciona suporte para novos manipuladores de translação e rotação
• Usa um único manipulador agregado para editar várias entidades ao mesmo tempo
• Simplifica sua seleção ao alternar entre pai ou espaço do mundo
• Move o manipulador independentemente de sua seleção
• Adiciona suporte para tais operações para trabalhar com manipuladores e entidades
• Permite que você rapidamente alterne entre manipuladores de translação e rotação

Você pode habilitar esse recurso na janela Preferences (Preferências) no Lumberyard Editor.
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Note
Esse recurso é experimental e está sujeito a alterações. Ele não oferece suporte a:
• Encaixe de vértices
• Terrain Editor e Track View
• Entidades legadas (como terreno e vegetação)
• Suporte parcial para o Material Editor
Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com o Modelo de interação do Viewport no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Edição de componentes no Viewport
No Inspetor de entidades, agora você pode escolher o botão Edit (Editar) para selecionar os componentes.
Todos os outros componentes anexados à entidade não podem ser editados. Esse recurso evita que você
acidentalmente edite outros componentes anexados à entidade e facilita a edição de seus componentes
livremente na janela de exibição.

Você pode usar esse recurso para fazer o seguinte:
• Insira uma sandbox para editar somente as propriedades do componente selecionado
• Personalize atalhos para seus componentes
• Use manipuladores para tornar a edição de dados visuais mais intuitiva
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• Crie seu próprio Modo do componente para outros componentes
Para obter mais informações, consulte Editar componentes no Viewport no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.19 traz melhorias e mudanças nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Tópicos
• Amazon GameLift (p. 289)
• Animation Editor (p. 289)
• Asset Editor (p. 289)
• Áudio (p. 290)
• Cloud Canvas (p. 290)
• Lumberyard Editor (p. 290)
• Dispositivos móveis (p. 291)
• Sistema PhysX (p. 291)
• Script Canvas (p. 291)
• Jogo para iniciantes (p. 293)
• Compatibilidade com o SDK (p. 293)
• Vegetation (p. 293)
• Visual Studio 2017 (p. 293)
• Diversos (p. 294)

Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.

Animation Editor
O Animation Editor tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Você pode adicionar um novo nó FootplantIK a uma blendtree. Você pode usar o nó para plantar os
pés de um ator no terreno do jogo e ajustar automaticamente o quadril do ator. O nó é fornecido com
configurações para ajustar a planta do pé, incluindo ajustes de pé e quadril.

Asset Editor
O Asset Editor tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Não é mais necessário criar e salvar um arquivo de ativos antes de fazer as alterações.
• O recurso de salvamento automático foi removido para obter estabilidade.
• Um painel de status mostra comentários quando os ativos são salvos ou se houver erros.
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• Adição da opção Save as (Salvar como).
• Adição da opção Open Recent (Abrir recente).

Áudio
O sistema de áudio tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Você pode usar o componente Multi-position Audio Source (Fonte de áudio de diversas posições) para
reproduzir um som simultaneamente a partir de vários locais.

Cloud Canvas
O sistema Cloud Canvas tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Back up and restore (Fazer backup e restaurar) – Agora você pode usar uma ferramenta de linha de
comando para fazer backup das pilhas de implantação do Cloud Gem. Esse comando fará o backup dos
dados em uma pilha de implantação e restaurará os dados para uma nova pilha de implantação.
• Server authoritative Cloud Gems (Cloud Gems do servidor autoritativo) – Agora você pode chamar com
segurança Cloud Gems a partir de um servidor dedicado, em vez de a partir do cliente do jogo. Em vez
de contar com o cliente do jogo para fornecer dados precisos, você pode obter dados mais consistentes
e confiáveis com esse recurso, bem como reduzir a capacidade dos jogadores de trapacear. O nível do
placar do CloudGemSample foi atualizado para mostrar como fazer chamadas autoritativas ao servidor
para Cloud Gems.
• Access external resources (Acessar recursos externos) – Agora você pode usar seus recursos existentes
da AWS em seu Cloud Gems para que não seja necessário iniciar do zero. Os recursos do Lambda de
serviço do Cloud Gem podem acessar recursos da AWS fora de um grupo de recursos do gem.
• Cost allocation tags (Tags de alocação de custos) – Os recursos em um Cloud Gem agora são marcados
por padrão. Ao habilitar as tags de alocação de custos no AWS Cost Explorer, você poderá ver o custo e
uso de implantações específicas e gems.
• Removed Cloud Gem Portal pre-signed urls (Remoção de URLs do Cloud Gem Portal pré-assinados) –
O Cloud Gem Framework agora gera links estáticos para o Cloud Gem Portal. Anteriormente, o Cloud
Gem Portal era acessado por URLs pré-assinados que expiravam após 7 dias e precisavam ser gerados
novamente.
• Improved logging and error handling (Aprimoramento de registro em log e manipulação de erros) – Para
facilitar a depuração de chamadas de serviço, você pode usar o comando lmbr_aws para exibir os
logs para uma invocação específica de uma API de serviço do Cloud Gem. O comando retorna toda a
solicitação e resposta ao console.
• Use multiple deployments in a build (Use várias implantações em uma compilação) – Agora você
pode especificar qual implantação do Cloud Gem deve ser usada do iniciador quando o iniciador já
estiver em execução. Isso é particularmente útil se você tiver vários arquivos de mapeamento durante o
desenvolvimento ou desejar direcionar o tráfego de jogador para implantações em regiões específicas. O
comportamento padrão ainda é de usar o arquivo de mapeamento mais recente.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor tem as seguintes melhorias e mudanças para o Inspetor de entidades:
• O editor de propriedades agora é compatível com controles deslizantes de escala não linear. Isso é útil
para precisão mais granular em uma extremidade do intervalo e menos granular na outra extremidade.
• O editor de propriedades agora é compatível com a capacidade de identificar uma determinada ordem
de exibição para propriedades.

290

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Dispositivos móveis

• O editor de propriedades agora é compatível com a capacidade de adicionar botões diretamente como
elementos de interface do usuário com manipuladores sem exigir a anexação de uma variável booliana
subjacente.

Dispositivos móveis
O dispositivo móvel tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Starter Game agora é compatível com dispositivos móveis para iOS e Android.
• Culling de oclusão de CPU agora é compatível com dispositivos móveis para iOS e Android.
• O suporte ao Android de 32 bits (ARMv7) foi suspenso. A partir de 1º de agosto de 2019, o Google
exigirá que aplicativos nativos Android sejam compatíveis com versões de 64 bits (ARMv7).

Sistema PhysX
O sistema PhysX teve as seguintes melhorias e mudanças:
• A descrição do gem do PhysX foi atualizada para explicar que os sistemas de física legada e PhysX são
incompatíveis.
• As guias Collision Layers (Camadas de colisão) e Groups (Grupos) na ferramenta PhysX Configuration
(Configuração do PhysX) agora estão combinadas em uma única guia Collision Filtering (Filtragem de
colisão).
• No componente PhysX Collider, você pode clicar em um botão para que as propriedades Collision Layer
(Camada de colisão) e Collides With (Colide com) abram a guia Collision Filtering (Filtragem de colisão)
na ferramenta PhysX Configuration (Configuração do PhysX).

Script Canvas
O sistema Script Canvas tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Adicionado suporte para especificar o estilo de um nó obsoleto. Nós que têm o atributo obsoleto têm um
estilo personalizado.
• Grupos de nós são animados quando você escolhe expandi-los ou contraí-los no gráfico.
• A emenda de nós foi aprimorada (mapeamento individual) no gráfico.
• Você pode selecionar e agitar um grupo de nós para remover suas conexões com outros nós. Por
padrão, essa opção está desativada.
• Selecionar e arrastar uma saída de nó agora preenche automaticamente com um nó recomendado.
• Quando você adiciona um nó a um gráfico, esse afasta dinamicamente outros nós no gráfico.
• Quando você clica com o botão direito do mouse no gráfico para adicionar um nó, o Script Canvas
automaticamente conecta os nós.
• Você pode alternar entre instâncias de nó e variáveis. Selecione a variável ou nome de nó na paleta e
pressione F7 para rolar para trás ou pressione F8 para rolar para frente por meio de instâncias.
• Você pode selecionar uma variável no Variable Manager (Gerenciador de variáveis) para destacar todos
os nós no gráfico.
• O texto muda para nomes de nó e dicas de ferramentas.
• Pressione Ctrl+A para selecionar todos os nós no gráfico.
• Pressione Ctrl + Seta para a esquerda para selecionar todos os nós à esquerda do nó selecionado.
• Pressione Ctrl + Seta para a direita para selecionar todos os nós à direita do nó selecionado.
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• Pressione Ctrl + Seta para cima para selecionar todos os nós conectados ao nó selecionado.
• Pressione Shift + Seta para a esquerda para alinhar nós selecionados à esquerda.
• Pressione Shift + Seta para a direita para alinhar nós selecionados à direita.
• Pressione Shift + Seta para cima para alinhar nós selecionados para a parte superior.
• Pressione Shift + Seta para baixo para alinhar nós selecionados para a parte inferior.
• Alterado o título de nós de comentário.
• Adicionado suporte para presença de panorâmica enquanto você está arrastando um nó.
• Adição de suporte para copiar e colar as variáveis do Variable Manager (Gerenciador de variáveis).
• Adição de suporte para a opção Remove Unused Variables (Remover variáveis não utilizadas).
• Adição de suporte para a opção Clean-up Graph (Limpar gráfico). Essa opção também remove as
variáveis não utilizadas.
• Adicionado um teste de unidade para tempo de ativação do On Graph Start.
• Adição de testes de unidade para Script Events (Eventos de script).
• Adição de testes de unidade para matemática baseada em gráfico e variáveis.
• Com o lançamento do Script Events, as seguintes classes C++ ficarão obsoletas:
• GameplayNotificationBus
• GameplayNotificationId
• BehaviorGameplayNotificationBusHandler
• GameplayEventHandlerNode (legado)
• O fluxo de execução é controlado quando um slot de entrada está sinalizado.
• Arrastar uma referência de entidade para o gráfico agora cria uma variável EntityId com o EntityId
especificado em vez de um nó especializado.
O Script Canvas adiciona os seguintes nós:
• Nó DrawTest
• Adição de duração opcional
• Adição de sinalizador somente editor para impedir que determinadas depurações DrawText sejam
mostradas em inicializadores
• Nós de string
• Split
• Join
• Contains
• Substituir
• To Lower (Para inferior)
• To Upper (Para superior)
• Inicia com
• Ends With (Termina com)
• Nós de contêiner contextuais
• Art (Arte)
• Voltar
• Clear
• Erase (Apagar)
• For Each (Para cada)
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• Front
• Insert
• Push Back (Empurrar para trás)
• Tamanho
• Is Empty (Está vazio)
• Nós matemáticos contextuais
• Adicionar
• Multiply (Multiplicar)
• Divide (Dividir)
• Subtract (Subtrair)
• Length (Comprimento) (para tipos de vetor)

Jogo para iniciantes
Adição de código e otimizações de ativos para melhorar a compatibilidade e desempenho para plataformas
compatíveis. A amostra Starter Game é compatível com o seguinte:
• Windows
• macOS
• iOS
• Android (para um bom desempenho, não usar dispositivos com mais de 2 anos com ARMv8 e Adreno
GPU)
Para obter mais informações, consulte Amostra Starter Game no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Compatibilidade com o SDK
O Lumberyard 1.19 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK for C++ versão 1.4.34.1
• SDK versão 3.2.1 do Amazon GameLift Server

Vegetation
O sistema de vegetação tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Atualização da criação da inclinação por toque da vegetação e sistema de tempo de execução para
fornecer um fluxo de trabalho de fácil utilização para o artista. Inclinação por toque é a capacidade de
fazer com que instâncias de vegetação individuais se inclinem em resposta a forças de colisão. Agora
você pode criar ativos de inclinação por toque como malhas padrão com skin (ao contrário dos nós
localizadores anteriores ou coloração UV) e usar o fluxo de trabalho do FBX. A inclinação por toque
oferece suporte aos sistemas de legado e de vegetação dinâmica.
A inclinação por toque oferece suporte a sistemas legados CryPhysics e PhysX. Para habilitar a
inclinação por toque para PhysX, você deve habilitar o gem de inclinação por toque para seu projeto.

Visual Studio 2017
O Lumberyard 1.19 é compatível com o Visual Studio 2017 versão 15.9.12.
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Começando com o Visual Studio 2017, a Microsoft agora lança atualizações em um ritmo mais frequente
(em alguns casos, semanalmente). O Lumberyard é testado com a versão mais recente do Visual Studio
disponível durante o ciclo de lançamento.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes alterações diversas:
• A estrutura de teste AZ tem as seguintes alterações:
• Os testes que diretamente e indiretamente chamavam AZ_Error não exibem mais uma caixa de
mensagem pop-up.
• Os testes que diretamente e indiretamente chamavam AZ_Assert e AZ_Error agora falham, a
menos que marquem o teste com AZ_TEST_START_ASSERTTEST e AZ_TEST_STOP_ASSERTTEST.
Os testes que adicionaram seus ganchos por meio de AZ_UNIT_TEST_HOOK não têm esse
comportamento.
• Acessórios de teste que herdaram de AllocatorsTestFixture e AllocatorsFixture agora
falham se o teste vazar memória. Vazamentos são relatados para a saída do teste com a tag
"Memory" e rastreamentos de pilha são fornecidos para os vazamentos.

Correções
O Lumberyard Beta 1.19 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• PhysX (p. 294)
• Script Canvas (p. 295)
• Diversos (p. 295)

PhysX
O sistema PhysX possui as seguintes correções:
• O editor não para mais de funcionar quando você clica no ícone Asset Editor para adicionar um material
PhysX no componente PhysX Collider.
• O Asset Editor agora mostra corretamente a opção de criar um material PhysX.
• O editor não para mais de funcionar quando você arrasta um arquivo FBX que tem uma colisão convexa
para a janela de exibição.
• O editor não para mais de funcionar quando você cria uma entidade usando nós PhysX no editor Script
Canvas.
• Uma fatia estática já não é gerada automaticamente quando um componente PhysX dinâmico é gerado.
• O editor não para mais de funcionar quando você adiciona um segundo componente PhysX Terrain ao
seu nível.
• O editor não para mais de funcionar se você adicionar um componente PhysX Terrain a um nível de 32
km x 32 km ou maior.
• O editor não trava mais quando você entra no modo de jogo pela segunda vez enquanto o Depurador do
PhysX Visual está em execução.
• O PhysX::SystemRequestsBus não é mais chamado a partir de threads em segundo plano.
• Adicionar um componente Mesh Collider (Colisor de malha) a uma entidade já não adiciona um
componente estático Mesh (Malha) à entidade.
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• O serializador não exibe mais mensagens de erro quando filhos do ShapeConfiguration não podem
ser lidos no disco.
• No Inspetor de entidades, o componente PhysX Collider não aparece mais fora do foco quando você
altera suas propriedades.
• Você não pode mais criar materiais PhysX com o mesmo nome no Asset Editor.

Script Canvas
O Script Canvas tem as seguintes correções:
• Corrigido um problema com o erro de divisão por zero no modo Division (Divisão).
• Slots com valores padrão agora exibem o tipo de valor correto. Agora, você pode editar os valores no nó.
• Adição de melhorias gerais na emenda de nós
• Adição de uma correção para BatchConversion infinito.
• A mensagem de erro para o teste de unidade OSAllocator foi corrigida.
• Os grupos de nó não ativam mais o modo de edição em nós de contêiner quando você pausa neles.
• Adição de comentários dos usuários para inserir dados inválidos.
• O m_refCount não para mais de funcionar ao executar no modo de depuração.
• Adicionado Get Name ao barramento de sequência.
• Exposto o agrupamento por categoria.
• Melhor fluxo de entrada para o contêiner Wizard Invalid Type.
• Correção de mensagens de erro para Connection Reflection.
• Corrigido um problema com o widget de linha de comando do Script Canvas.
• Corrigido um problema em que os elementos excluídos não eram corretamente removidos do Save
Data.
• Referências de variáveis não desaparecem mais quando você salva o script.
• Correção de um problema de remapeamento desnecessário do EntityId e um problema com
contêineres associativos e envio de fatia.
• Melhoria do tamanho mínimo do painel.
• Adição de controle classificado às variáveis do gráfico.
• Adição de melhorias para a interação com as estruturas do grupo de nós.
• Adição de melhorias ao destaque do uso de variáveis e encontro de instâncias de elementos em uso.
• Correção de um problema para avisos Bad Latent Execution Flow.
• Correção de um problema de configurações de fonte não sendo aplicadas corretamente ao carregar o
gráfico.
• Correção de um problema de várias interações de botão do mouse.
• Correção de um problema para o ExtractProperty e ForEach não funcionando corretamente com
ações de desfazer.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• O rinActor.mtl não desaparece mais quando você arrasta uma fatia em um nível recém-criado ou
carrega o nível Advanced_RinLocomotion.
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• O Environment Probe (Teste de ambiente) agora funciona corretamente enquanto você executa o jogo
no editor.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.19 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 298)
• Android (p. 298)
• Android Studio (p. 298)
• Animation Editor (p. 298)
• Triggers e objetos de área (p. 299)
• API de construção de ativos (p. 299)
• Pipeline de ativos (p. 300)
• Áudio (p. 300)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 301)
• Componentes de áudio do EBus (p. 301)
• Componente Audio Proxy (p. 302)
• Cloud Canvas (p. 302)
• Gems de nuvem (p. 303)
• Cloud Gem Portal (p. 307)
• Sistema de entidade do componente (p. 307)
• Variáveis de console (p. 307)
• CryEngineNonRCModule (p. 308)
• CryEntity (p. 308)
• Tipos de dados (p. 308)
• Componente Decal (p. 308)
• Servidor dedicado (p. 308)
• DirectX 12 (p. 309)
• Recursos do teste de ambiente (p. 309)
• Configurações de FBX (p. 310)
• Fluxograma (p. 310)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 310)
• Projetos de jogos (p. 310)
• Gems (p. 311)
• Geppetto (p. 311)
• Mapas de brilho (p. 312)
• Gráficos (p. 312)
• GridMate (p. 312)
• Arquivo de mapa de altura (p. 313)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 313)
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• Incredibuild (p. 313)
• Caminhos de instalação (p. 313)
• iOS (p. 314)
• Projetos de inicializador (p. 314)
• Elementos de reflexo (p. 314)
• Linux (p. 315)
• Lmbr.exe (p. 315)
• Lumberyard Editor (p. 315)
• Instalação do Lumberyard (p. 316)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 316)
• Lmbr.exe (p. 317)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 318)
• Lyzard.exe (p. 318)
• macOS (p. 318)
• Mannequin (p. 318)
• Navegador do material (p. 319)
• Material Editor (p. 320)
• Maya (p. 320)
• Mobilidade (p. 321)
• Amostra para multijogador (p. 321)
• Editor de partículas (p. 321)
• Controle de fonte do Perforce (p. 322)
• Física (legado) (p. 322)
• PhysX (p. 323)
• Configurador de projetos (p. 324)
• Compilador de recursos (p. 324)
• SamplesProject (p. 324)
• Script Canvas (p. 324)
• Fatias (p. 326)
• Jogo para iniciantes (p. 326)
• Componente de malha estática (p. 328)
• Substance Editor (p. 328)
• Dados da textura do terreno (p. 328)
• Dimensões da textura do terreno (p. 328)
• Track View (p. 329)
• Componente Trigger Area (p. 329)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 329)
• Realidade virtual (p. 330)
• Compatível com Visual Studio (p. 330)
• Sistema de compilação do Waf (p. 330)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 331)
• (p. 331)
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Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O recurso de reconhecimento de fala do Cloud Canvas grava arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.

Android Studio
Ao abrir um projeto do Android Studio no Windows, você pode receber um aviso sobre módulos CMake
que excedam o tamanho máximo de caminho de arquivo. Como o Sistema de compilação Waf lida com
compilações nativas, você pode ignorar esses avisos com segurança.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
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• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.
• O Ragdoll requer uma cadeia contínua de articulações. Por exemplo, se tiver uma configuração de
ragdoll bípede com articulações de quadril e ombro, você deverá adicionar todas as articulações
intermediárias para garantir um comportamento aceitável. Se você não adicionar as articulações
intermediárias, como as articulações da coluna, o ragdoll produzirá um comportamento indesejado.
• A saída renderizada do Track View será afetada se um ator nos quadros tiver componentes Simple
Motion (Movimento simples) e Anim Graph (Gráfico de animação) e for controlado pelo Animation
Editor. A reprodução da animação no vídeo da saída renderizada parece mais rápida do que o normal
e é multiplicada com base na saída FPS do vídeo. Para contornar este problema, você pode usar
o software de captura de vídeo externo para gravar a reprodução da animação ao executar suas
sequências.
• Depois de iniciar uma instância de servidor e uma instância do cliente de um jogo, o cliente pode usar
controles para alterar a animação de um personagem.
• Gatilhos de peso para o nó Blend N são automaticamente definidos como zero. Você deve alterar
manualmente o gatilho de peso.
• O editor deixará de funcionar se você clicar com o botão direito do mouse no painel de navegação,
recortar um nó que esteja em um nó de referência colado e colar o nó na janela do gráfico de animação.
• Se um gráfico de animação for referenciado em outro gráfico de animação, o gráfico de animação
editado poderá desaparecer do painel de navegação quando você salvar suas alterações. O editor
também deixará de funcionar se você clicar no nó pai no gráfico de animação depois de salvar suas
alterações.
• O editor deixará de funcionar se você usar caracteres especiais, como " ou %, para o ID de movimento
em um conjunto de movimentos.
• Se um conjunto de movimentos for referenciado em um nó de referência, o conjunto de movimentos
original será duplicado quando você salvar suas alterações. O editor deixará de funcionar se você
remover o conjunto de movimentos duplicado e salvar as alterações.
• Em uma sessão da área de trabalho remota, abrir um arquivo .fbx no Animation Editor fará com que o
Lumberyard Editor pare de funcionar. Isso acontece devido a um problema conhecido com o OpenGL e
RDP.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
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completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador
de ativos está em execução. Para contornar esse problema, reinicie o Processador de ativos e reinicie o
editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que está incluída no diretório
Bin64vs120.Dedicated no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar
esse problema, você deve criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.
• Ao processar ativos, um problema ocorre na configuração da CPU AMD Ryzen que pode fazer com que
o computador não responda.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor (Editor de controles de áudio) é exibida de maneira
incorreta no canto superior esquerdo.
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• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o Wwise
2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão anterior do
Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt (localizado
no diretório lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
•
•
•
•
•

AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus

Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.
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Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte do Amazon API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
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• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de fala do Cloud Canvas grava arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contém vários gems da
nuvem ou grupos de recursos, a transação da implantação pode não ser bem-sucedida. Para contornar
este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não atualiza corretamente quando a implementação for alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e, em seguida, exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao OpenSSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda de ser
criado com êxito.
• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard (Adicionar
placar), você verá uma mensagem de erro incorreta.
• No Credentials Manager (Gerenciador de credenciais), depois que você executa várias operações de
criação e exclusão de perfil, a lista de perfis não é atualizada corretamente, e os perfis já excluídos ainda
podem estar presentes na lista de perfis.

Gems de nuvem
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
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• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação pode não ser bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os gems
da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter habilitado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem de nuvem do Defect Reporter
• DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
relacionados não são excluídos do diretório do Cache.
• Quando você cria um mapa de calor com um nome que tenha espaços ou símbolos, ele é criado, mas
ocorre uma falha na exclusão do mapa de calor com uma mensagem "Não foi possível excluir o mapa
de calor".
• A guia REST Explorer (Explorador REST) do Defect Reporter Cloud Gem Portal não é carregada
corretamente com os seguintes erros:
• Falha ao obter as chaves do projeto. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de Serviço:
ocorreu um erro interno de serviço."
• Falha ao obter os mapeamentos de campo. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de
Serviço. Ocorreu um erro interno de serviço.

Gem de nuvem de conteúdo dinâmico
• Quando você cria dois manifestos diferentes que tenham arquivos de pacote com o mesmo nome,
ocorre o seguinte:
• O segundo arquivo .pak substitui o primeiro arquivo .pak.
• Na guia Overview (Visão geral) do Cloud Gem Portal, o primeiro arquivo .pak não aparece mais no
primeiro manifesto.

In-Game Survey Cloud Gem
• Pode haver falha nas seguintes combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer com um
erro:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• As combinações de caminho / VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
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Os parâmetros activation_end_time e activation_start_time são necessários para concluir
a operação, embora a interface de usuário indique que eles são opcionais.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando você adiciona uma pergunta predefinida, uma nova pergunta é criada sem respostas para
escolher mesmo quando a lista de respostas foi fornecida.

Gem da nuvem de placar
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
Haverá falha na operação.
• /score – POST
O parâmetro de valor aceita um ponto para notação decimal e um e para notação científica, mas
esses símbolos são ignorados quando um número é transferido para a pontuação. Em vez disso, o
valor retornado é a parte inteira do valor transferido. Por exemplo, 1e+2 é retornado como 1.
• /score – POST
Quando o gem Player Account está habilitado na mesma pilha de implantação, há falha na operação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem Portal
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /admin/accountSearch – GET
Haverá falha na operação com o status de erro 0 se ela for executada com os parâmetros Email ou
CognitoIdentityId.
• /admin/accounts – POST
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /ban/playerban – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
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• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots do Amazon Lex, intenções
e tipos de slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídas se os bots forem
publicados ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de exemplo de texto
para fala.
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /speechlib – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.
• /tts/export – POST
Os relatórios da operação não relatam erros se o parâmetro entries contém um conjunto vazio de
aspas duplas ("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
A operação relata êxito, desde que qualquer string seja transmitida para o parâmetro key.
• /tts/runtimecache – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.
• /tts/runtimecapabilities – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
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Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account (Editar conta do jogador), não será
possível salvar as alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message of
the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit (Editar) e Delete (Excluir) para todos os
blocos de mensagens.
• Os gems da nuvem não serão exibidos no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- será exibido como
xx--xx.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você selecionar uma camada no Descritor de entidades enquanto a ferramenta de conversão estiver
ativa, a área de coordenadas/transformação na barra de ferramentas inferior ficará disponível para a
inserção de valores manualmente. Este é um comportamento incorreto e pode criar problemas.
• Você poderá perceber o seguinte ao salvar as alterações das entidades em uma camada específica:
• A posição da câmera é salva no arquivo de nível, o que resulta em arquivos sendo gravados em disco.
• Se uma alteração do C++ resultar na atualização da serialização de dados para uma entidade, a
atualização automatizada será considerada como uma alteração a ser salva em disco. Para contornar
esse problema, faça o seguinte:
• Salve novamente as entidades relevantes depois de modificar componentes no C++. Isso permite
que você verifique se as alterações se comportam como esperado.
• Ajuste seu fluxo de camadas para clique com o botão direito do mouse e salve as camadas
individuais.
• Confirme com sua equipe se você pode verificar suas camadas no controle do código-fonte. Isso
pode ajudar a separar alterações de usuários e alterações automatizadas.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.
4.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.
Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos antigos em sequências Track View não são automaticamente convertidos em entidades de
componente. Para contornar esse problema, você pode recriar manualmente as sequências no Track
View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar esse problema, siga um destes
procedimentos:
• Use a versão de perfil pré-compilada do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
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1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 do Windows.

Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.

2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.
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Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node (adicionar nó), UIe, o submenu está vazio. Para contornar esse
problema, use o painel Components (componentes) no editor do Fluxograma para adicionar os nós de
UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
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Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver esse problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files agora
seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
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• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguinte nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

GridMate
Os serviços a seguir serão desativados e substituídos por gems em uma versão futura:
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• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.
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iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.
• Você deverá habilitar o sistema de compilação legado quando criar com Xcode 10.1 e cada vez que
gerar um novo projeto Xcode. Isso garante que o aplicativo poderá ser instalado com êxito. Para habilitar
o sistema de compilação legado no Xcode, escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações do
projeto). Em Shared Project Settings (Configurações compartilhadas do projeto), selecione Legacy Build
System (Sistema de compilação legado).
• Você deverá usar um servidor compilador de sombreamento no seu computador macOS quando criar
arquivos de sombreamento .pak para compilações de versão. Usando a versão do macOS do servidor
compilador de sombreamento, gere sombreamentos e use o script lmbr_pak_shaders.sh para criar
os arquivos .pak. Salve os arquivos .pak no diretório dev\Build\.
• Para gerar arquivos .pak de ativos no seu computador macOS, faça o seguinte:
1. Use o Processador de ativos para gerar os ativos.
2. Execute o comando a seguir no diretório dev\.
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Projetos de inicializador
Os projetos no diretório \dev\Code\Launcher serão desativados e substituídos em uma versão futura.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.
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Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de estarem na janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os painéis
internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para tornar
os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
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• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
A instalação do Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e faça download do instalador.
• O filtro do Windows Defender SmartScreen pode acionar um aviso quando você tenta executar o
instalador do Lumberyard. Para continuar com a instalação, confirme se o arquivo executável é seguro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
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• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .
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4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.
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Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.

3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.
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4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.
Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.
Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

7.
8.
9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
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de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
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• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo offline.

Física (legado)
O sistema de física legado tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy de física for removida de um grupo de malha, você deverá executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy de física:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
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• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente de Física, será necessário entrar e sair
do modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics (IA/Física) para que a alteração tenha efeito.

PhysX
O sistema PhysX tem os seguintes problemas conhecidos:
• O sistema PhysX e o sistema de física legado ainda não têm paridade de recursos. Use o sistema de
física legado para recursos como malha de navegação da IA, força e volume de vento, flutuabilidade e
volume de água, roupas, veículos e a inclinação da vegetação.
• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
• O componente PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) deve estar na mesma
entidade que o componente Actor (Ator) para funcionar com o Animation Editor.
• Estes recursos doPhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) não funcionam
corretamente: direção ascendente, ângulo máximo de inclinação e altura do degrau.
• Se você precisar de funcionalidade de ragdoll, use o controlador de física legado com o componente
PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX).
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Para salvar as alterações no componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX), você deverá salvar e
exportar o terreno.
• Para que os objetos colidam com o terreno, você deverá adicionar o componente PhysX Terrain
(Terreno do PhysX) a qualquer entidade.
• A interseção de colisores no terreno pode resultar em comportamento inesperado. Se você precisa
fazer a interseção de um colisor com o terreno, use um valor pequeno para o tamanho do colisor. Você
também deve desmarcar a caixa de seleção Persistent Contact Manifold (Coletor de contato persistente)
na guia Global Configuration (Configuração global) na janela PhysX Configuration (Configuração do
PhysX).
• Se o colisor do PhysX e a malha forem do mesmo tamanho, você observará instabilidade durante a
renderização. Esse comportamento é esperado.
• O componente Trigger Area (Área de gatilho) não funciona com o sistema PhysX. Você pode habilitar a
detecção de área de gatilho de um objeto marcando a caixa de seleção Trigger Area (Área de gatilho)
no componente PhysX Collider (Colisor do PhysX). Isso evitará que o objeto colida com outro objeto.
Para definir as propriedades de colisão para uma entidade, adicione outro componente PhysX Collider
(Colisor do PhysX).
• Problemas funcionais e de renderização, como instabilidade, ocorrerão se você aplicar impulso para
entidades pai-filho que tenham componentes PhysX Rigid Body (Corpo rígido do PhysX). Para contornar
este problema, use articulações.
• Ocorrerá o seguinte se você marcar a caixa de seleção Static (Estático) no componente Transform
(Transformação) para uma entidade que também tenha um componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido
do PhysX):
• O corpo rígido se comportará estaticamente no sistema PhysX.
• Será exibido um aviso sobre a incompatibilidade do componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido do
PhysX) e a opção de transformação estática.
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• Você poderá enfrentar problemas, como gerar fatias dinâmicas na origem, se tentar usar componentes
do PhysX com fatias. Isso é causado por uma dependência no componente Transform (Transformação).
• Evite usar a escalabilidade não uniforme em entidades que tenham componentes do PhysX. Para
contornar esse problema, faça o seguinte:
1. Crie uma entidade filho na entidade com os componentes do PhysX.
2. Na entidade filho, adicione o componente Mesh (Malha).
3. Verifique se o componente Transform (Transformação) usa escalabilidade não uniforme.
4. Atualize as dimensões do Collider (Colisor do PhysX) conforme necessário.
5. Atualize o centro da massa para que ele seja o centro do objeto.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
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• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.
• Você não pode preencher contêineres (matrizes e mapas) usando o painel de variável. Você deve
preenchê-los usando nós no gráfico.
• Você não pode usar EntityIds como chaves em contêineres durante a edição. No entanto, você ainda
pode adicioná-los em tempo de execução.
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Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.
• As raízes das fatias não exibem o texto de status de entidade corretamente.
• A funcionalidade de salvar substituições não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• A funcionalidade de reverter não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• Entidades que não são fatias e têm fatia de entidade filha mostrarão que elas terão uma substituição.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse para criar uma entidade, a nova entidade será exibida
na parte superior do Inspetor de entidades. Isso ocorrerá se você não clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade existente para iniciar a duplicação.
• O recurso Stick duplicate to cursor (Manter duplicação no cursor) não funciona adequadamente. Se você
marcar essa caixa de seleção e clicar com o botão direito do mouse em uma entidade para duplicá-la, a
entidade duplicada não será mantida.
• Não é possível adicionar novamente uma camada que você exclui de um nível. Para contornar esse
problema, faça o seguinte:
1. Faça backup da camada que você deseja recuperar.
2. No seu nível, crie uma nova camada com o mesmo nome.
3. Salve o nível Isso substituirá a camada existente.
4. Feche o Lumberyard Editor.
5. Recupere a camada em que você fez o backup na etapa 1.
6. Carregue seu nível.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
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• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográficas de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos não podem ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
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• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dados da textura do terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.
2.
3.
4.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.
Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.
Repita as etapas 1 e 2.
Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.
b.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.
Clique em Change tile resolution.
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c.

Para a resolução, selecione 2048x2048.

d.

Clique em OK.

e.

Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion e tentar mover o ajuste da trilha para frente e para trás
em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
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• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para \lumberyard_version\dev.
Digite lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.
b. Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.
• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado para reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard é compatível com o Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Uma incompatibilidade na interface binária de aplicativos (ABI) existe entre o Visual Studio 2017
versão 15.6.6 e a versão 15.7.4. Isso pode causar problemas de incompatibilidade com arquivos .dll
predefinidos no Lumberyard. Para contornar esse problema, atualize o Visual Studio 2017 para a versão
15.7.4 ou mais recente.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
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• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
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• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
• A interface IPlatformOS será desativada e substituída por gems em uma versão futura.
• A interface ILocalizationManager será desativada e substituída por um gem em uma versão futura.

332

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Destaques

Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.18 (março de 2019)
O Lumberyard Beta 1.18 adiciona mais de 150 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade cujas
sugestões nos ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para saber todas as novidades do Lumberyard,
siga-nos no Twitter, no Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 333)
• Melhorias e mudanças (p. 340)
• Correções (p. 344)
• Problemas conhecidos (p. 348)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.18.
Tópicos
• Faster Scanning Mode (Modo de verificação mais rápida) do Processador de ativos (p. 333)
• Editar as configurações de textura de imagens individuais (p. 334)
• Renderizar uma cena de uma câmera para uma textura (p. 335)
• Organizar fatias usadas com frequência com o recurso Slice favorites (Fatias favoritas) (p. 335)
• Usar camadas para separar o conteúdo em seu nível (p. 336)
• Atualizações para o sistema PhysX do Lumberyard (p. 336)
• Novos recursos do Animation Editor (p. 339)
• Novos recursos no UI Editor (p. 340)

Faster Scanning Mode (Modo de verificação mais
rápida) do Processador de ativos
Processe ativos para seus projetos de jogos mais rapidamente com o Faster Scanning Mode (Modo de
verificação mais rápida) do Processador de ativos. Esse modo acelera a verificação de inicialização do
Lumberyard desabilitando a verificação de alterações do cache que ocorreram enquanto o Processador de
ativos estava em execução.
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Para obter mais informações, consulte Modo de verificação mais rápida do Processador de ativos no Guia
do usuário do Amazon Lumberyard.

Editar as configurações de textura de imagens
individuais
O Lumberyard 1.18 apresenta um novo gem de Image Processing (Processamento de imagem) que você
deve adicionar a todos os projetos. Esse gem permite acessar as Editor de configurações de textura. Você
pode usar as Editor de configurações de textura para editar as opções de predefinição e processamento
de texturas individuais, além de ver uma pré-visualização dessas configurações na textura. Isso é útil se
você estiver personalizando as imagens de diferentes plataformas, como PC e Android. Por exemplo, você
pode especificar o esquema de compactação, parâmetros de geração de mipmap, combinações de mapa
alfa e assim por diante para imagens.
Para obter mais informações, consulte o gem Image Processing e Editor de configurações de textura no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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Renderizar uma cena de uma câmera para uma
textura
O Lumberyard 1.18 apresenta um novo componente Render to Texture (Renderizar para textura) que você
pode usar para renderizar a cena de uma câmera específica para uma textura. Use esse recurso para
criar espelhos retrovisores e telas de câmera de segurança, além de desenhar modelos 3D na janela de
exibição. O componente Render to Texture (Renderizar para textura) oferece suporte ao DirectX 11 para
Windows.
Para obter mais informações, consulte o componente Render to Texture (Renderizar para textura) no Guia
do usuário do Amazon Lumberyard.

Organizar fatias usadas com frequência com o recurso
Slice favorites (Fatias favoritas)
O Lumberyard 1.18 adiciona a capacidade de salvar uma fatia como favorita. Isso permite que você acesse
e instancie facilmente a fatia em sua cena. Você pode salvar suas fatias favoritas por usuário e por projeto,
e elas aparecerão no painel Slice Favorites (Fatias favoritas).
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Para obter mais informações, consulte Slice Favorites (Fatias favoritas) no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Usar camadas para separar o conteúdo em seu nível
Use o sistema de camadas do Lumberyard para organizar os dados do nível em arquivos separados.
A segmentação de conteúdo de nível permite que várias pessoas trabalhem em diferentes partes do
nível de maneira assíncrona. Depois de criar uma camada, é possível modificá-la adicionando entidades,
reorganizando sua hierarquia, adicionando camadas aninhadas, renomeando a camada e assim por
diante.
Para obter mais informações, consulte Trabalhar com camadas no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Atualizações para o sistema PhysX do Lumberyard
O sistema PhysX do Lumberyard atua sobre entidades para criar efeitos de física realísticos, como
detecção de colisão e simulação de dinâmica de corpo rígido. Você pode experimentar a versão de
demonstração do sistema PhysX ativando o gem do PhysX no Configurador de projetos. Você deve ter o
Visual Studio 2017 versão 15.5.1 ou posterior.
O Lumberyard 1.18 integra a versão 3.4 do SDK do NVIDIA PhysX e apresenta novos recursos para o
sistema PhysX.

Note
O Lumberyard inclui apenas o pacote do Windows para o SDK do PhysX. Consulte o site da
NVIDIA para baixar o SDK para seu sistema operacional.
Para obter mais informações, consulte Simulação de comportamento de física com o sistema PhysX no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Gem do PhysX
O gem do PhysX inclui os seguintes recursos:
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Ferramenta de configuração do PhysX
Use a ferramenta PhysX Configuration (Configuração do PhysX) para definir as configurações do PhysX
para o seu projeto de jogo. Você pode fazer o seguinte:
• Definir as configurações do mundo e do editor.
• Criar camadas de colisão para agrupar objetos do mesmo tipo.
• Criar grupos de colisões para definir com o que as camadas de colisão colidem.
• Especificar como interagir com o Depurador do PhysX Visual (PVD), um aplicativo de terceiros que
registra seus dados do PhysX no Lumberyard Editor e mostra como os efeitos de física ocorrerão.
Para obter mais informações, consulte Configuração do sistema PhysX no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
Simulação de corpos rígidos dinâmicos e cinemáticos
Use o componente PhysX Rigid Body Physics (Física de corpo rígido do PhysX) para definir uma entidade
como um objeto rígido. Isso significa que a entidade é sólida e pode se mover e colidir com outras
entidades do PhysX. Por exemplo, você pode adicionar o componente PhysX Rigid Body Physics (Física
de corpo rígido do PhysX) à entidade para criar uma entidade móvel e sólida, como um projétil.
Você pode especificar dois nós principais para um componente PhysX Rigid Body Physics (Física de corpo
rígido do PhysX).
• Corpos rígidos dinâmicos – totalmente simulados pelo Lumberyard e respondem a eventos de colisão
com outros corpos rígidos
• Corpos rígidos cinemáticos – ao contrário dos corpos rígidos dinâmicos, não são totalmente simulados; o
movimento é especificado com um script
Para obter mais informações, consulte o componente PhysX Rigid Body Physics (Física de corpo rígido do
PhysX) no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
Componente PhysX Collider
Use o componente PhysX Collider (Colisor do PhysX) para dar uma forma ao objeto físico. A maneira
como o objeto se move, ou deixa de se mover, depende do componente PhysX Rigid Body Physics (Física
de corpo rígido do PhysX). Se a entidade tiver apenas o componente PhysX Collider (Colisor do PhysX),
o Lumberyard a tratará como um colisor estático que não se move. Isso pode ser útil para a criação de
objetos de jogo, como uma parede ou uma montanha. Se a entidade também tiver o componente PhysX
Rigid Body Physics (Física de corpo rígido do PhysX), o Lumberyard trata a entidade como um colisor
dinâmico. Colisores dinâmicos significam que a entidade pode se mover. Para obter mais informações,
consulte o componente PhysX Collider (Colisor do PhysX) no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
Componente PhysX Terrain
Use o componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX) para exportar e salvar o terreno como um ativo que
é carregado em tempo de execução. O componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX) é necessário para
jogos em que a física interage com o terreno. Por exemplo, você pode criar um colisor de terreno para que
suas entidades possam interagir com ele, como um barril que cai no chão e depois rola até parar. Para
obter mais informações, consulte o componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX) no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.
Sistema de colisão do PhysX
Use o sistema de colisão do PhysX para definir a colisão entre objetos. O conceito de camadas de colisão
e grupos de colisões define as propriedades de colisão de um objeto. Para obter mais informações,
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consulte Collision Layers (Camadas de colisão) e Collision Groups (Grupos de colisões) no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.
Materiais do PhysX
Os materiais personalizam como um objeto reage quando atinge uma superfície e controla qualidades
como fricção e elasticidade. No Lumberyard, você especifica materiais para cada colisor. Os materiais
são armazenados em uma biblioteca de materiais que você cria usando o Asset Editor. Você pode criar
uma biblioteca com todos os materiais para um projeto ou bibliotecas separadas para diferentes tipos de
materiais, como terreno e objetos de jogo. Para obter mais informações, consulte Trabalho com materiais
do PhysX no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
Consultas de cena do PhysX
Use as consultas de raycast e shapecast de física para determinar se um segmento de linha específico faz
interseção com a geometria física. Por exemplo, você pode desejar determinar qual objeto está na frente
de outro objeto ou testar uma linha de visão. Para um lançamento de forma, o segmento de linha está
no formato de uma forma desejada (por exemplo, uma esfera). Você pode usar consultas de cena para
encontrar objetos próximos usando os seguintes métodos: raycast, shapecast e sobreposição. Para obter
mais informações, consulte Consultas de cena do PhysX no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
Mundo do PhysX
Os objetos físicos devem existir em um mundo para serem simulados. O gem do PhysX cria
automaticamente um mundo dentro do ActionGame com o ID padrão do AZPhysicalWorld. Por
padrão, todos os objetos são adicionados a esse mundo e simulados em cada quadro. Para obter mais
informações, consulte as Notas de programação de mundos do PhysX no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gem PhysX Characters
O gem PhysX Characters (Personagens do PhysX) inclui os recursos a seguir.
Componente PhysX Character Controller
Use o componente PhysX Character Controller (Controlador de personagens PhysX) para implementar
interações básicas de personagem com o mundo físico. Por exemplo, você pode impedir que os
personagens atravessem paredes ou passem por terreno. Também é possível controlar interações com
inclinações e degraus e gerenciar interações com outros personagens. Para obter mais informações,
consulte o componente PhysX Character Controller (Controlador de personagens PhysX) no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.
Componente PhysX Ragdoll
Use o componente PhysX Ragdoll para criar uma representação física de seu personagem no sistema de
animação do Lumberyard. Assim você pode simular comportamentos, como reações a golpes e mortes.
Para obter mais informações, consulte o componente PhysX Ragdoll e Criação e simulação de um ragdoll
PhysX no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Gem PhysX Debug
Use o gem PhysX Debug (Depuração do PhysX) para depurar visualizações em sua geometria de cena
do PhysX, como os componentes PhysX Collider (Colisor do PhysX), PhysX Rigid Body Physics (Física
de corpo rígido do PhysX) e assim por diante. O gem do PhysX também integra o NVIDIA Depurador
do PhysX Visual (PVD) para fornecer uma exibição gráfica da cena do PhysX e várias ferramentas para
visualização de variáveis de todos os objetos, memórias e dados de tempo do PhysX.
Para obter mais informações, consulte o gem PhysX Debug (Depuração do PhysX) e Depuração do PhysX
no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

338

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Novos recursos do Animation Editor

Novos recursos do Animation Editor
O Lumberyard 1.18 apresenta os seguintes recursos do Animation Editor:
• Ragdoll – adicione articulações de personagem a um ragdoll para simular comportamentos, como
reações a golpes e mortes. O sistema de animação e o sistema PhysX funcionam em conjunto para
simular os comportamentos realistas. Enquanto a configuração de ragdoll ocorre no sistema de
animação, o sistema PhysX é responsável pela forma como um personagem se move com base em
interações ambientais e forças externas.
• Snapshot de gráfico de animação – use o componente Anim Graph Net Sync (Sincronização de rede do
gráfico de animação) para sincronizar animações entre redes para seus jogos multijogador.
• Grupos de LOD de ator – configure vários LODs (níveis de detalhe) em um ator usando grupos de LOD.
O componente Simple LOD Distance (Distância de LOD simples) detectará automaticamente LODs de
ator usando os grupos de LOD que você configurou. Isso ajuda no desempenho de tempo de execução
quando os atores mudam o LOD de acordo com a distância da câmera.
• Additive motion modifier (Modificador de movimento aditivo) – designe um movimento como aditivo
e especifique qual quadro da animação subtrair. O quadro padrão para subtração é 0. O uso do
modificador de movimento ativo em vez do nó Subtract (Subtrair) pode ajudar a reduzir o cálculo antes
do tempo de execução.
• Reference node (Nó de referência) – faça uma referência a uma gráfico de animação em outro gráfico
de animação. Isso permite que você crie um gráfico de animação mestre que possui vários nós de
referência, e cada um desses nós faz referencia a uma gráfico de animação diferente. Vários usuários
podem trabalhar em cada gráfico de animação simultaneamente.
• Nó de movimento – reproduza movimentos aleatoriamente de acordo com o peso de probabilidade de
movimento que você especificar. Isso permite alterar a frequência de reprodução de uma animação.
Também é possível desativar o movimento raiz e imobilizar o personagem. Por sua vez, isso permite
que você use o código do jogo para mover um personagem dentro do jogo.
• Blend N node (Nó N de mesclagem) – ajuste o intervalo de peso de entrada, o qual agora é
personalizável. Não é necessário especificar espaçamentos uniformes entre poses de entrada, e agora
os pesos não estão mais fixados de 0 a 1.
• GetTransform and SetTransform nodes (Nós GetTransform e SetTransform) – o nó GetTransform
controla a posição, a rotação e a escala de um nó de personagem. O nó SetTransform controla a
posição, a rotação e a escala da articulação de um personagem. Você pode usar esses nós junto com
outros nós matemáticos para obter a posição, a rotação e a escala desejadas da articulação de um
personagem e aplicar esses valores a outra articulação.
• Math nodes (Nós matemáticos) – use os seguintes nós matemáticos em seu gráfico de animação:
• Rotation Math 2 (Matemática de rotação 2) – execute operações matemáticas (Rotate (Rotação) ou
Inverse Rotate (Rotação inversa)) em duas rotações de entrada.
• RotationLimit – defina limites de ângulo mínimo e máximo para eixos xyz, incluindo o eixo de giro. Isso
permite limitar a rotação de uma articulação.
• Connection of Vector nodes (Conexão de nós de vetor) – conecte as portas de saída às portas de
entrada entre Vector 2 (Vetor 2) e Vector 3 (Vetor 3) e entre Vector 3 (Vetor 3) e Vector 4 (Vetor 4).
• State/transition parameter actions (Ações de parâmetro de estado/transição) – use as ações de
parâmetro para adicionar um parâmetro de ação de transição a uma linha de transição, máquina de
estado ou nó de movimento. A ação pode alterar um parâmetro no gráfico de animação pai ou filho. Isso
permite que você altere os parâmetros e comunique essas alterações entre gráficos de animação com
mais facilidade. Por exemplo, se um gráfico de animação pai for um personagem, você poderá usar um
parâmetro de ação para sincronizar o estado de recarga do gráfico de animação do personagem com o
estado de recarga do gráfico de animação de uma arma.
• Parameterized events (Eventos parametrizados) – crie classes de eventos personalizadas com um
conjunto de parâmetros como payload e adicione os eventos aos movimentos no Animation Editor. Isso
permite que você use parâmetros complexos para gerenciar eventos.
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Para obter mais informações, consulte Criação e animação de personagens no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.

Novos recursos no UI Editor
O Lumberyard 1.18 apresenta os seguintes recursos do UI Editor:
• Align tool (Ferramenta alinhar) – alinhe bordas ou centros de elementos de interface selecionados.
• Anchor mode (Modo âncora) – mova elementos de interface do usuário na janela de exibição alterando
as configurações de âncora em vez dos deslocamentos.
• Rulers and guides (Regras e guias) – exiba regras e guias na janela de exibição do UI Editor para ajudálo a posicionar elementos.
• Inline image markup (Marcação de imagem em linha) – incorpore imagens em strings de texto usando
marcação de teste.
• Overflow handling for text (Tratamento de texto excessivo) – reduza texto (de maneira uniforme ou por
largura) para caber em um elemento ou trunque o texto com reticências (...).
• Clickable text links (Links clicáveis em texto) – defina parte de uma string de texto para ser clicável e
executar ações.
• Texture atlas (Atlas de textura) – combine texturas individuais em um atlas de textura e configure uma
tela de interface de usuário para carregar e descarregar o atlas de textura quando ela mesma carregar e
descarregar. Isso pode ajudar a reduzir as chamadas de emissão e a compactar texturas.
Para obter mais informações, consulte o UI Editor no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.18 traz melhorias e mudanças nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
Tópicos
• Amazon GameLift (p. 340)
• Android (p. 341)
• Processador de ativos (p. 341)
• Áudio (p. 341)
• Sistema de entidade do componente (p. 342)
• Lua (p. 342)
• Lumberyard Editor (p. 343)
• Dispositivos móveis (p. 343)
• Sistema PhysX (p. 336)
• Compatibilidade com o SDK (p. 343)
• UI Editor (p. 343)
• Visual Studio 2017 (p. 344)

Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.
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Android
O Android tem as seguintes melhorias e mudanças:
• As informações térmicas para a CPU, a GPU e a bateria agora estão disponíveis para dispositivos em
tempo de execução. Você pode usar essas informações para analisar o desempenho térmico e de
bateria.
• Agora você pode visualizar informações de temperatura definindo a variável do console
r_DisplayInfo como 2. Isso exibirá as informações de depuração na tela.
• As informações de temperatura não serão exibidas para dispositivos não compatíveis com informações
térmicas sobre componentes.
• O Android NDK r18 e o Android NDR r19 agora são compatíveis.
• A API nível 27 e a API nível 28 agora são compatíveis.
• Adicionado suporte para lidar com solicitações de permissão de tempo de execução.
• A plataforma mínima do SDK compatível agora é a API nível 26.
• A versão mínima com suporte é 26.0.0 ferramentas de criação.
• No Android Studio, a geração de projeto agora usa o plug-in Gradle para Android 3.3.0.
• O Android Studio 3.2 não é mais compatível com Lumberyard.

Processador de ativos
O Processador de ativos tem as seguintes melhorias e mudanças:
• O recurso de dependência de tarefa permite que você especifique como o Processador de ativos
processará uma tarefa:
• Dependência da impressão digital da tarefa – Processar a tarefa se a impressão digital de outra tarefa
mudar.
• Dependência da ordem de tarefas – Processar a tarefa apenas se outra tarefa acabou de ser
processada.
• O Faster Scanning Mode (Modo de varredura mais rápido) permite que você ignore a análise
desnecessária durante a varredura de inicialização. Isso pode ajudar a melhorar o tempo de inicialização
em até 85% em execuções subsequentes do Processador de ativos.

Áudio
O sistema de áudio tem as seguintes melhorias e mudanças:
• O Lumberyard agora oferece suporte à versão 2018.1.4 do Audiokinetic Wwise SDK.
• O Lumberyard agora oferece suporte à versão 2018.1.2 do Audiokinetic Wwise LTX. Você pode usar o
Assistente de configuração Lumberyard para instalar a ferramenta de criação Wwise LTX.
• O Lumberyard agora é compatível com as versões anteriores 2017.x.x do Audiokinetic
Wwise SDK. Para obter mais informações, consulte o arquivo README.txt no diretório
dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise
\wwise_backwards_compatibility\.
• O Audiokinetic Wwise SDK versão 2016.x.x agora está obsoleto e não é mais compatível com o
Lumberyard.
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Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Melhorias de desempenho foram feitas para alternar fatias no Descritor de entidades.
• UIElements agora fazem parte da reflexão de edição, que permite que você crie uma interface do
usuário que não tem respaldo de variáveis de classe em componentes.
• Agora você pode copiar e colar um componente Transform (Transformar) de uma entidade em outra.
Isso substituirá os valores existentes.
• Agora você pode excluir componentes vazios de uma entidade. Você poderá ver um componente vazio
se excluir um componente de código, mas a entidade ainda terá uma instância em um nível ou uma fatia
salva.
• Inspetor de entidades agora mostra as opções de menu específicas ao contexto.
• Para obter uma ordem lógica de ativação, fatias dinâmicas agora classificam pais antes de classificar
filhos.
• Agora você pode definir o comportamento padrão para criar todas as fatias como dinâmicas.
• Agora você pode salvar novamente todas as fatias para o seu projeto.
• O tempo de resposta do editor será melhorado quando você desmarcar um grande número de
entidades.
• As entidades duplicados agora aparecem na parte superior da Inspetor de entidades. Se você tiver uma
entidade selecionada, a entidades duplicadas aparecerão acima da entidade selecionada.
• Em Descritor de entidades, os resultados de filtro e pesquisa agora incluem informações da categoria do
componente.
• A Descritor de entidades e a janela de exibição agora têm uma opção para abrir a fatia na visualização
de relacionamento.
• Visualização de entidades, fatias e filtragem no Descritor de entidades foram aprimorados.
• Em Inspetor de entidades, os resultados de pesquisa agora incluem cabeçalhos de propriedade.
• Agora você pode filtrar Descritor de entidades por visibilidade ou estados bloqueados.
• Uma opção foi adicionada para habilitar a colagem de entidades duplicadas no cursor.
• Quando você clica com o botão direito do mouse e escolhe Find in asset browser (Encontrar no
navegador de ativos), a caixa de pesquisa Navegador de ativos agora é desmarcada.
• A posição de soltura agora é respeitada quando você arrasta e solta ativos do Navegador de ativos para
o Descritor de entidades.

Lua
O Lua tem as seguintes melhorias e mudanças:
• O dicionário de autopreenchimento do Lua IDE agora inclui todas as classes refletidas, barramentos de
eventos e métodos.
• Agora você pode usar a janela de observação do Lua IDE para alterar os valores de variáveis.
• Agora você pode converter guias em espaços no Lua IDE.
• Agora você pode ver o status de compilação (sucesso/falha) dos arquivos Lua. Clique duas vezes em
uma mensagem de erro para ir para a linha referenciada.
• BusIsConnected está disponível por meio do Lua.
• A VM do Lua agora é reiniciada quando você sai do modo de jogo no Lumberyard Editor.
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• Agora, você pode usar o navegador de arquivos do Lua para acessar facilmente todos os ativos do Lua
no seu projeto.
• Agora, você pode clicar duas vezes em uma linha na janela de localização para ir diretamente para a
linha.

Lumberyard Editor
O editor agora mostra todos os avisos na inicialização.

Dispositivos móveis
O dispositivo móvel tem as seguintes melhorias e mudanças:
• Arquivos de sombreamento .pak agora são gerados para compilações de versão sem a necessidade de
extrair sombreamentos do dispositivo.
• Agora você pode atualizar as configurações do projeto específicas a dispositivos móveis, como ícones
de aplicativos, telas de abertura, nomes de pacotes e muito mais. Para acessar essas configurações,
pressione Ctrl+Shift+P ou escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações de projeto), Project
Settings Tool (Ferramenta de configurações de projeto).

Sistema PhysX
O sistema PhysX teve as seguintes melhorias e mudanças:
• O sistema físico legado não é compatível com o sistema Lumberyard PhysX. A utilização de
componentes dos dois sistemas não tem suporte.
• Os nós Script Canvas são exibidos na categoria Physics (PhysX) e Physics (legado), conforme
apropriado.

Compatibilidade com o SDK
O Lumberyard 1.18 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK for C++ versão 1.4.34
• SDK versão 3.2.1 do Amazon GameLift Server

UI Editor
O UI Editor tem as seguintes melhorias e mudanças:
• O novo atributo fontsize fornece as seguintes melhorias:
• Simplifica a configuração de textura da fonte.
• Renderiza texto novamente, o que produz uma aparência de alta qualidade.
• Remove a necessidade de arquivos XML com fontes de tamanho específico, o que melhora o fluxo de
trabalho.
• Uma imagem com seu ImageType definido como Fixed (Corrigido) agora exibe o tamanho de textura
original.
• A alternância de visibilidade do elemento é mais eficiente e intuitiva.
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• O UI Editor agora oferece suporte ao modo “pick entity” em seu painel de hierarquia e na janela de
exibição.
• Agora você pode recortar, copiar e colar componentes no painel Properties (Propriedades).
• Agora você pode aumentar o zoom digitando um valor ou usando setas para cima e para baixo no
campo Zoom.
• Agora você pode ver as bordas na dimensão da tela em Preview (Pré-visualização).
• Uma nova exibição de depuração mostra todas as informações em todas as telas carregadas.
• Um novo comando de console exibe as texturas que estão sendo renderizadas.
• Agora você pode adicionar um sinalizador a um componente de texto que permite marcação.
• Agora você pode marcar um elemento da interface do usuário Editor Only (Apenas editor), o que
significa que o elemento e seus filhos existem somente no contexto do UI Editor. Por exemplo, ao exibir
uma tela de interface do usuário no modo de jogo ou dentro de um iniciador, qualquer elemento marcado
como Editor Only (Apenas editor) e seus filhos não são exibidos.
• Agora, você pode abrir uma janela Search (Pesquisar) para pesquisar nos elementos um determinado
nome ou componente.
• Arquivos de fonte (.font) agora oferecem suporte a efeitos de fonte compartilhados.
• Você pode usar uma nova opção no tipo de imagem Sliced (Fatiada) para controlar se o centro e as
bordas da imagem são estendidos.
• Melhorias para os seguintes recursos:
• Entity Tweener com script
• Caixa de rolagem dinâmica
• Atalhos de teclado
• Componente de sequência de imagem
• Flipbook Animation
• Agora você pode selecionar a opção para renderizar o destino em Fader, o que impede que os
elementos filho se tornem visíveis por meio de outros elementos filho.
• O ImageComponent::SetSpritePathname agora retorna true se o ativo especificado existe e
false se não existe.
• Agora você pode definir um sinalizador em um elemento da interface do usuário para iniciá-lo como
desativado.

Visual Studio 2017
O Lumberyard 1.18 é compatível com o Visual Studio 2017 versão 15.9.7.
Começando com o Visual Studio 2017, a Microsoft agora lança atualizações em um ritmo mais frequente
(em alguns casos, semanalmente). O Lumberyard é testado com a versão mais recente do Visual Studio
disponível durante o ciclo de lançamento.

Correções
O Lumberyard Beta 1.18 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• Processador de ativos (p. 345)
• Cloud Canvas (p. 345)
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• Sistema de entidade do componente (p. 346)
• Lua (p. 346)
• Lumberyard Editor (p. 346)
• Instalação do Lumberyard (p. 346)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 347)
• Material Editor (p. 347)
• Editor de partículas (p. 347)
• Configurador de projetos (p. 347)
• Fatias (p. 347)
• UI Editor (p. 347)
• Diversas (p. 348)

Processador de ativos
O Processador de ativos agora registra em log corretamente as informações de inicialização.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem as seguintes correções:
• No navegador Microsoft Edge, se a sessão atual do Cloud Gem Portal for acessada por meio de um
URL gerado por um comando lmbr_aws, o recurso de link compartilhado agora funcionará.
• Depois de usar o Player Account Cloud Gem Portal para banir um jogador, o jogador banido agora será
exibido na guia Banned Players (Jogadores banidos) do Leaderboard Cloud Gem Portal.
• No gerenciador de recursos do Cloud Canvas, quando você adicionar um recurso de função Lambda a
um grupo de recursos, as opções de tempo de execução Node.js válidas estarão disponíveis agora.
• Os dispositivos iOS agora podem usar Open SSL para se conectar a aplicativos do gem da nuvem.
• Na guia Individual Responses (Respostas individuais) da In-Game Survey Cloud Gem Portal, a opção
Export to CSV (Exportar para CSV) agora cria corretamente um arquivo .csv em vez de um arquivo
.txt.
• No gem da nuvem Defect Reporter, quando a tag de integração do Jira é removida de
uma implantação e a implantação é atualizada (por exemplo, usando o comando lmbr_aws
deployment update -d deployment_name),não há mais falha na atualização com erros
CrossGemCommunicationInterfaceResolver.
• Os links para Analytics (Análise) e Administration (Administração) não desaparecem mais depois que
você faz logout e faz login novamente no Cloud Gem Portal.
• Um favicon agora é exibido na guia do navegador Microsoft Edge para a página de login do Cloud Gem
Portal.
• Depois de usar o Defect Reporter do Cloud Gem Portal para excluir um relatório, as capturas
de tela e os logs correspondentes ao relatório excluído agora são excluídos dos diretórios
lumberyard_version\dev\Cache\project_name\pc\User\ScreenShots\DefectReporter\
e lumberyard_version\dev\Cache\ project_name\pc\User\log\LogBackups\.
• Depois de atualizar a versão do Cloud Gem Framework de uma pilha de projeto existente e executar
o comando lmbr_aws update-framework-version, o comando agora atualizará corretamente o arquivo
local-project-settings.json para a nova versão do Cloud Gem Framework.
• Na página Report Detail (Detalhes do relatório) do Defect Reporter do Cloud Gem Portal, o link de
download para o arquivo DxDiag agora funciona corretamente no Windows 7.
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Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem as seguintes correções:
• Quando uma entidade estiver realçada, agora você poderá selecionar a entidade no Descritor de
entidades sem problemas.
• Quando você pesquisar ou filtrar por tipos de componente no Descritor de entidades, os componentes
desabilitados agora serão exibidos nos resultados da pesquisa/filtragem também.
• Se você alterar um nome de entidade enquanto o Inspetor de entidades estiver aberto, as barras de
título para inspetores fixados também serão atualizadas.
• O componente Road (Estrada) não deixa mais artefatos no final dos segmentos.
• O valor de Style (Estilo) no componente Point Light (Luz de ponto) agora aumenta ou diminui por um
valor de 1.
• Filtrar por nome da entidade no Descritor de entidades não causa mais problemas de memória ou de
desempenho.
• Os nomes de tag atualizados agora são corretamente refletidos no componente.
• Todos os dígitos em um campo flutuante agora são selecionados corretamente.

Lua
O Lua tem as seguintes correções:
• Os ativos do Lua agora são recarregados de forma confiável.
• O uso do Lua IDE para depurar não gera mais problemas de depuração e de desempenho.
• O componente Lua Script (Script Lua) agora é atualizado corretamente quando você altera tipos em um
arquivo Lua associado.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• O editor não deixa mais de funcionar quando você sai do modo de jogo, caso uma entidade e a câmera
da janela de exibição estejam muito distantes.
• O editor não deixa mais de funcionar quando você atribui o material padrão a um cache de geometria.
• Os testes globais não se sobrepõem mais aos testes locais.
• O editor não deixa mais de funcionar quando você edita um ativo que tenha caracteres especiais.
• Agora você pode selecionar facilmente o gizmo de transformação na janela de exibição.
• O editor não deixa mais de funcionar quando você entra no modo de jogo depois de selecionar Close
Level (Fechar nível) na janela Legacy Entities Detected (Entidades legadas detectadas).
• Agora você pode usar Ctrl+Z para desfazer qualquer movimentação que você faz como o componente
Camera (Câmera).

Instalação do Lumberyard
Ao fazer login no Lumberyard com sua conta da Amazon, você não receberá mais uma página de erro
inválida. Anteriormente, novos usuários do Lumberyard podiam ter um problema de autenticação com a
janela de login que impedia a inicialização do Lumberyard Editor. Para obter mais informações, consulte os
fóruns do Lumberyard.
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Assistente de configuração Lumberyard
Agora você pode executar o Setup Assistant (Assistente de configuração) em uma conexão de área de
trabalho remota.

Material Editor
Ao criar um material com um sombreamento Waterfall, agora você poderá marcar a caixa de seleção
Environment map (Mapa do ambiente) em Shader Generation Params (Parâmetros de geração de
sombreamento).

Editor de partículas
O Editor de partículas tem as seguintes correções:
• Os emissores de GPU agora geram o mesmo número de partículas como emissores de CPU na janela
de visualização.
• As partículas agora são mantidas para o número correto de quadros. Por exemplo, um flash de chanfro
que deve ser mantido para um quadro agora é desenhado para apenas um quadro.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem as seguintes correções:
• Clicar em Advanced Settings (Configurações avançadas) do Samples Project agora preencherá
automaticamente os componentes.
• Quando você cria ou habilita um gem em seu projeto, somente o gem adicionado e o projeto são
recompilados. Anteriormente, todos os gems no projeto eram recompilados.

Fatias
As fatias tiveram as seguintes correções:
• O status da entidade agora mostra a configuração correta no Inspetor de entidades.
• Instâncias de fatia aninhadas agora aceitam manter substituições que são salvas em uma fatia de alto
nível.
• A janela de exibição agora permanecerá estável e responsiva quando você salvar uma fatia.
• O editor não deixa mais de funcionar quando você salva uma fatia no modo de depuração.
• Os ícones de fatia não desaparecerão mais no Descritor de entidades quando você salvar uma fatia com
dependências cíclicas.
• A opção de desfazer não exibe mais substituições de fatias que não existem.
• Reverter a fatia no nível da raiz não reverterá mais as substituições de fatia.
• A operação de salvamento da fatia agora salva corretamente todas as substituições.

UI Editor
O UI Editor tem as seguintes correções:
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• Agora, você pode enviar uma nova instância de fatia em uma fatia da interface do usuário.
• O UILayoutFitter agora funciona corretamente com planilhas sprite.
• O UiGameEntityContext:OnSliceInstantiated não deixa mais de funcionar quando você gera
uma fatia dentro de uma fatia.
• O UiImageComponent não deixa mais de funcionar quando a tela de carga é renderizada.
• O UiTextComponent não deixa mais de funcionar quando você define o espaçamento de caracteres no
Lua.
• Mover um elemento de texto não produz mais análise XML desnecessária.
• A quebra de texto não é mais feita incorretamente quando você envia a fatia por push.
• O componente Mask (Máscara) não é mais afetado pelo fader.
• As fontes não são mais corrompidas depois de um jogo extenso.
• As entidades de fatia que são compiladas nos ativos da tela de interface do usuário agora podem
reutilizar o ID da entidade do ativo de origem.
• O seletor de entidades agora funciona corretamente para scripts Lua em elementos da tela da interface
do usuário.
• O UILayoutFitter agora calcula precisamente a altura de grades do layout.
• Os layouts agora são recalculados quando há alterações nas propriedades da célula do layout.
• Todas as partículas ativas agora são limpas quando há alterações em uma tela com o componente
Particles (Partículas).

Diversas
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• Restaurar o layout do editor não é mais um problema nas configurações de vários monitores com
diferentes resoluções e tamanhos.
• Os arquivos de log agora são arquivados corretamente. Anteriormente, os logs eram anexados ao
mesmo arquivo.
• Input e Alt+Tab não causam mais problemas ao alternar para fora de um jogo enquanto ele é carregado.
• Os caminhos de diretório de saída e de depuração agora apontam para o local correto.
• EBuses que tenham interfaces e/ou características obsoletas agora fornecem informações de
desativação.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.18 tem os problemas conhecidos a seguir. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 350)
• Android (p. 351)
• Android Studio (p. 351)
• Animation Editor (p. 351)
• Gatilhos e objetos de área (p. 352)
• API de construção de ativos (p. 352)
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• Pipeline de ativos (p. 352)
• Áudio (p. 353)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 353)
• Componentes de áudio do EBus (p. 354)
• Componente Audio Proxy (p. 354)
• Cloud Canvas (p. 354)
• Gems de nuvem (p. 356)
• Cloud Gem Portal (p. 359)
• Sistema de entidade do componente (p. 360)
• Variáveis de console (p. 360)
• CryEngineNonRCModule (p. 360)
• CryEntity (p. 360)
• Tipos de dados (p. 361)
• Componente Decal (p. 361)
• Servidor dedicado (p. 361)
• DirectX 12 (p. 362)
• Recursos do teste de ambiente (p. 362)
• Configurações de FBX (p. 362)
• Fluxograma (p. 363)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 363)
• Projetos de jogos (p. 363)
• Gems (p. 363)
• Geppetto (p. 364)
• Mapas de brilho (p. 364)
• Gráficos (p. 365)
• GridMate (p. 365)
• Arquivo de mapa de altura (p. 365)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 366)
• Incredibuild (p. 366)
• Caminhos de instalação (p. 366)
• iOS (p. 366)
• Projetos de inicializador (p. 367)
• Elementos de reflexo (p. 367)
• Linux (p. 367)
• Lmbr.exe (p. 367)
• Lumberyard Editor (p. 367)
• Instalação do Lumberyard (p. 368)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 369)
• Lmbr.exe (p. 370)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 370)
• Lyzard.exe (p. 371)
• macOS (p. 371)
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• Mannequin (p. 371)
• Navegador do material (p. 371)
• Material Editor (p. 373)
• Maya (p. 373)
• Mobilidade (p. 374)
• Amostra para multijogador (p. 374)
• Editor de partículas (p. 374)
• Controle de fonte do Perforce (p. 375)
• Física (legado) (p. 375)
• PhysX (p. 375)
• Configurador de projetos (p. 376)
• Compilador de recursos (p. 377)
• SamplesProject (p. 377)
• Script Canvas (p. 377)
• Fatias (p. 378)
• Jogo para iniciantes (p. 379)
• Componente de malha estática (p. 380)
• Substance Editor (p. 380)
• Dados da textura do terreno (p. 380)
• Dimensões da textura do terreno (p. 381)
• Track View (p. 381)
• Componente Trigger Area (p. 382)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 382)
• Realidade virtual (p. 382)
• Compatível com Visual Studio (p. 383)
• Sistema de compilação do Waf (p. 383)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 383)
• Diversos (p. 383)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.
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Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O recurso de reconhecimento de fala do Cloud Canvas grava arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.

Android Studio
Ao abrir um projeto do Android Studio no Windows, você pode receber um aviso sobre módulos CMake
que excedam o tamanho máximo de caminho de arquivo. Como o Sistema de compilação Waf lida com
compilações nativas, você pode ignorar esses avisos com segurança.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.
• O Ragdoll requer uma cadeia contínua de articulações. Por exemplo, se tiver uma configuração de
ragdoll bípede com articulações de quadril e ombro, você deverá adicionar todas as articulações
intermediárias para garantir um comportamento aceitável. Se você não adicionar as articulações
intermediárias, como as articulações da coluna, o ragdoll produzirá um comportamento indesejado.
• A saída renderizada do Track View será afetada se um ator nos quadros tiver componentes Simple
Motion (Movimento simples) e Anim Graph (Gráfico de animação) e for controlado pelo Animation
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Editor. A reprodução da animação no vídeo da saída renderizada parece mais rápida do que o normal
e é multiplicada com base na saída FPS do vídeo. Para contornar este problema, você pode usar
o software de captura de vídeo externo para gravar a reprodução da animação ao executar suas
sequências.
• Depois de iniciar uma instância de servidor e uma instância do cliente de um jogo, o cliente pode usar
controles para alterar a animação de um personagem.
• Gatilhos de peso para o nó Blend N são automaticamente definidos como zero. Você deve alterar
manualmente o gatilho de peso.
• O editor deixará de funcionar se você clicar com o botão direito do mouse no painel de navegação,
recortar um nó que esteja em um nó de referência colado e colar o nó na janela do gráfico de animação.
• Se um gráfico de animação for referenciado em outro gráfico de animação, o gráfico de animação
editado poderá desaparecer do painel de navegação quando você salvar suas alterações. O editor
também deixará de funcionar se você clicar no nó pai no gráfico de animação depois de salvar suas
alterações.
• O editor deixará de funcionar se você usar caracteres especiais, como " ou %, para o ID de movimento
em um conjunto de movimentos.
• Se um conjunto de movimentos for referenciado em um nó de referência, o conjunto de movimentos
original será duplicado quando você salvar suas alterações. O editor deixará de funcionar se você
remover o conjunto de movimentos duplicado e salvar as alterações.

Gatilhos e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador
de ativos está em execução. Para contornar esse problema, reinicie o Processador de ativos e reinicie o
editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que está incluída no diretório
Bin64vs120.Dedicated no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar
esse problema, você deve criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
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• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.
• Ao processar ativos, um problema ocorre na configuração da CPU AMD Ryzen que pode fazer com que
o computador não responda.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor (Editor de controles de áudio) é exibida de maneira
incorreta no canto superior esquerdo.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
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• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o Wwise
2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão anterior do
Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt (localizado
no diretório lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.

Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:

354

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Cloud Canvas

1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de fala do Cloud Canvas grava arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contém vários gems da
nuvem ou grupos de recursos, a transação da implantação pode não ser bem-sucedida. Para contornar
este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
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• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não atualiza corretamente quando a implementação for alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e, em seguida, exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao Open SSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda de ser
criado com êxito.
• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard (Adicionar
placar), você verá uma mensagem de erro incorreta.
• No Credentials Manager (Gerenciador de credenciais), depois que você executa várias operações de
criação e exclusão de perfil, a lista de perfis não é atualizada corretamente, e os perfis já excluídos ainda
podem estar presentes na lista de perfis.

Gems de nuvem
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação pode não ser bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os gems
da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter habilitado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem de nuvem do Defect Reporter
• DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
356

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Gems de nuvem

• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
relacionados não são excluídos do diretório do Cache.
• Quando você cria um mapa de calor com um nome que tenha espaços ou símbolos, ele é criado, mas
ocorre uma falha na exclusão do mapa de calor com uma mensagem "Não foi possível excluir o mapa
de calor".
• A guia REST Explorer (Explorador REST) do Defect Reporter Cloud Gem Portal não é carregada
corretamente com os seguintes erros:
• Falha ao obter as chaves do projeto. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de Serviço:
ocorreu um erro interno de serviço."
• Falha ao obter os mapeamentos de campo. O erro recebido foi "Status: 500, Mensagem: Erro de
Serviço. Ocorreu um erro interno de serviço.

Gem de nuvem de conteúdo dinâmico
• Quando você cria dois manifestos diferentes que tenham arquivos de pacote com o mesmo nome,
ocorre o seguinte:
• O segundo arquivo .pak substitui o primeiro arquivo .pak.
• Na guia Overview (Visão geral) do Cloud Gem Portal, o primeiro arquivo .pak não aparece mais no
primeiro manifesto.

In-Game Survey Cloud Gem
• Pode haver falha nas seguintes combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer com um
erro:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id} – PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id} – GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id) – DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status – PUT
• As combinações de caminho / VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /surveys/{survey_id}/activation_period – PUT
Os parâmetros activation_end_time e activation_start_time são necessários para concluir
a operação, embora a interface de usuário indique que eles são opcionais.
• /surveys/{survey_id}/questions – POST
Quando você adiciona uma pergunta predefinida, uma nova pergunta é criada sem respostas para
escolher mesmo quando a lista de respostas foi fornecida.

Gem da nuvem de placar
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /score/{stat}/{user} – DELETE
Haverá falha na operação.
• /score – POST
O parâmetro de valor aceita um ponto para notação decimal e um e para notação científica, mas
esses símbolos são ignorados quando um número é transferido para a pontuação. Em vez disso, o
valor retornado é a parte inteira do valor transferido. Por exemplo, 1e+2 é retornado como 1.
• /score – POST
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Quando o gem Player Account está habilitado na mesma pilha de implantação, há falha na operação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem Portal
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /admin/accountSearch – GET
Haverá falha na operação com o status de erro 0 se ela for executada com os parâmetros Email ou
CognitoIdentityId.
• /admin/accounts – POST
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /admin/accounts/{AccountId} – PUT
O parâmetro AccountBlacklist sempre retorna true mesmo depois de ser definido como false.
• /ban/playerban – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• No momento, os atributos da sessão não são transmitidos por meio das funções PostContent ou
PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots, intenções e tipos de slot do Amazon
Lex. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem publicados
ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.
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Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de exemplo de texto
para fala.
• As combinações de caminho – VERBO na guia REST Explorer têm os seguintes problemas observados:
• /speechlib – DELETE
Há falha na operação com o status de erro 400.
• /tts/export – POST
Os relatórios da operação não relatam erros se o parâmetro entries contém um conjunto vazio de
aspas duplas ("").
• /tts/generatedpackage/{key} – DELETE
A operação relata êxito, desde que qualquer string seja transmitida para o parâmetro key.
• /tts/runtimecache – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.
• /tts/runtimecapabilities – POST
A definição do parâmetro booliano enabled como false não altera o status habilitado para
desabilitado.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do IAM da
AWS para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
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• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account (Editar conta do jogador), não será
possível salvar as alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message of
the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit (Editar) e Delete (Excluir) para todos os
blocos de mensagens.
• Os gems da nuvem não serão exibidos no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- será exibido como
xx--xx.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você selecionar uma camada no Descritor de entidades enquanto a ferramenta de conversão estiver
ativa, a área de coordenadas/transformação na barra de ferramentas inferior ficará disponível para a
inserção de valores manualmente. Este é um comportamento incorreto e pode criar problemas.
• Você poderá perceber o seguinte ao salvar as alterações das entidades em uma camada específica:
• A posição da câmera é salva no arquivo de nível, o que resulta em arquivos sendo gravados em disco.
• Se uma alteração do C++ resultar na atualização da serialização de dados para uma entidade, a
atualização automatizada será considerada como uma alteração a ser salva em disco. Para contornar
esse problema, faça o seguinte:
• Salve novamente as entidades relevantes depois de modificar componentes no C++. Isso permite
que você verifique se as alterações se comportam como esperado.
• Ajuste seu fluxo de camadas para clique com o botão direito do mouse e salve as camadas
individuais.
• Confirme com sua equipe se você pode verificar suas camadas no controle do código-fonte. Isso
pode ajudar a separar alterações de usuários e alterações automatizadas.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.
360

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Tipos de dados

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos antigos em sequências Track View não são automaticamente convertidos em entidades de
componente. Para contornar esse problema, você pode recriar manualmente as sequências no Track
View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar esse problema, siga um destes
procedimentos:
• Use a versão de perfil pré-compilada do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.
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DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 do Windows.

Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.

2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
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• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node (adicionar nó), UIe, o submenu está vazio. Para contornar esse
problema, use o painel Components (componentes) no editor do Fluxograma para adicionar os nós de
UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver esse problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files agora
seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
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• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.
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Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguinte nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

GridMate
Os serviços a seguir serão desativados e substituídos por gems em uma versão futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .
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Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.
• Você deverá habilitar o sistema de compilação legado quando criar com Xcode 10.1 e cada vez que
gerar um novo projeto Xcode. Isso garante que o aplicativo poderá ser instalado com êxito. Para habilitar
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o sistema de compilação legado no Xcode, escolha File (Arquivo), Project Settings (Configurações do
projeto). Em Shared Project Settings (Configurações compartilhadas do projeto), selecione Legacy Build
System (Sistema de compilação legado).
• Você deverá usar um servidor compilador de sombreamento no seu computador macOS quando criar
arquivos de sombreamento .pak para compilações de versão. Usando a versão do macOS do servidor
compilador de sombreamento, gere sombreamentos e use o script lmbr_pak_shaders.sh para criar
os arquivos .pak. Salve os arquivos .pak no diretório dev\Build\.
• Para gerar arquivos .pak de ativos no seu computador macOS, faça o seguinte:
1. Use o Processador de ativos para gerar os ativos.
2. Execute o comando a seguir no diretório dev\.
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Projetos de inicializador
Os projetos no diretório \dev\Code\Launcher serão desativados e substituídos em uma versão futura.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
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• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de estarem na janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os painéis
internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para tornar
os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
A instalação do Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e faça download do instalador.
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• O filtro do Windows Defender SmartScreen pode acionar um aviso quando você tenta executar o
instalador do Lumberyard. Para continuar com a instalação, confirme se o arquivo executável é seguro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
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• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
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Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
371

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Navegador do material

3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
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• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo offline.

Física (legado)
O sistema de física legado tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy de física for removida de um grupo de malha, você deverá executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy de física:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente de Física, será necessário entrar e sair
do modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics (IA/Física) para que a alteração tenha efeito.

PhysX
O sistema PhysX tem os seguintes problemas conhecidos:
• O sistema PhysX e o sistema de física legado ainda não têm paridade de recursos. Use o sistema de
física legado para recursos como malha de navegação da IA, força e volume de vento, flutuabilidade e
volume de água, roupas, veículos e a inclinação da vegetação.
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• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
• O componente PhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) deve estar na mesma
entidade que o componente Actor (Ator) para funcionar com o Animation Editor.
• Estes recursos doPhysX Character Controller (Controle de personagem do PhysX) não funcionam
corretamente: direção ascendente, ângulo máximo de inclinação e altura do degrau.
• Se você precisar de funcionalidade de ragdoll, use o controlador de física legado com o componente
PhysX Ragdoll (Ragdoll do PhysX).
• Os limites de articulação podem ser excedidos no ragdoll devido às interações com movimentos
animados.
• Para salvar as alterações no componente PhysX Terrain (Terreno do PhysX), você deverá salvar e
exportar o terreno.
• Para que os objetos colidam com o terreno, você deverá adicionar o componente PhysX Terrain
(Terreno do PhysX) a qualquer entidade.
• A interseção de colisores no terreno pode resultar em comportamento inesperado. Se você precisa
fazer a interseção de um colisor com o terreno, use um valor pequeno para o tamanho do colisor. Você
também deve desmarcar a caixa de seleção Persistent Contact Manifold (Coletor de contato persistente)
na guia Global Configuration (Configuração global) na janela PhysX Configuration (Configuração do
PhysX).
• Se o colisor do PhysX e a malha forem do mesmo tamanho, você observará instabilidade durante a
renderização. Esse comportamento é esperado.
• O componente Trigger Area (Área de gatilho) não funciona com o sistema PhysX. Você pode habilitar a
detecção de área de gatilho de um objeto marcando a caixa de seleção Trigger Area (Área de gatilho)
no componente PhysX Collider (Colisor do PhysX). Isso evitará que o objeto colida com outro objeto.
Para definir as propriedades de colisão para uma entidade, adicione outro componente PhysX Collider
(Colisor do PhysX).
• Problemas funcionais e de renderização, como instabilidade, ocorrerão se você aplicar impulso para
entidades pai-filho que tenham componentes PhysX Rigid Body (Corpo rígido do PhysX). Para contornar
este problema, use articulações.
• Ocorrerá o seguinte se você marcar a caixa de seleção Static (Estático) no componente Transform
(Transformação) para uma entidade que também tenha um componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido
do PhysX):
• O corpo rígido se comportará estaticamente no sistema PhysX.
• Será exibido um aviso sobre a incompatibilidade do componente PhysX Rigid Body (Corpo rígido do
PhysX) e a opção de transformação estática.
• Você poderá enfrentar problemas, como gerar fatias dinâmicas na origem, se tentar usar componentes
do PhysX com fatias. Isso é causado por uma dependência no componente Transform (Transformação).
• Evite usar a escalabilidade não uniforme em entidades que tenham componentes do PhysX. Para
contornar esse problema, faça o seguinte:
1. Crie uma entidade filho na entidade com os componentes do PhysX.
2. Na entidade filho, adicione o componente Mesh (Malha).
3. Verifique se o componente Transform (Transformação) usa escalabilidade não uniforme.
4. Atualize as dimensões do Collider (Colisor do PhysX) conforme necessário.
5. Atualize o centro da massa para que ele seja o centro do objeto.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
376

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Compilador de recursos

• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
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• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.
• As raízes das fatias não exibem o texto de status de entidade corretamente.
• A funcionalidade de salvar substituições não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• A funcionalidade de reverter não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• Entidades que não são fatias e têm fatia de entidade filha mostrarão que elas terão uma substituição.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse para criar uma entidade, a nova entidade será exibida
na parte superior do Inspetor de entidades. Isso ocorrerá se você não clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade existente para iniciar a duplicação.
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• O recurso Stick duplicate to cursor (Manter duplicação no cursor) não funciona adequadamente. Se você
marcar essa caixa de seleção e clicar com o botão direito do mouse em uma entidade para duplicá-la, a
entidade duplicada não será mantida.
• Não é possível adicionar novamente uma camada que você exclui de um nível. Para contornar esse
problema, faça o seguinte:
1. Faça backup da camada que você deseja recuperar.
2. No seu nível, crie uma nova camada com o mesmo nome.
3. Salve o nível Isso substituirá a camada existente.
4. Feche o Lumberyard Editor.
5. Recupere a camada em que você fez o backup na etapa 1.
6. Carregue seu nível.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
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• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográficas de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos não podem ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dados da textura do terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
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qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.

2.

Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.

3.

Repita as etapas 1 e 2.

4.

Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.

b.

Clique em Change tile resolution.

c.

Para a resolução, selecione 2048x2048.

d.

Clique em OK.

e.

Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
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• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion e tentar mover o ajuste da trilha para frente e para trás
em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.
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4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.
b.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para \lumberyard_version\dev.
Digite lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.
Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado para reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard é compatível com o Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Uma incompatibilidade na interface binária de aplicativos (ABI) existe entre o Visual Studio 2017
versão 15.6.6 e a versão 15.7.4. Isso pode causar problemas de incompatibilidade com arquivos .dll
predefinidos no Lumberyard. Para contornar esse problema, atualize o Visual Studio 2017 para a versão
15.7.4 ou mais recente.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
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• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
• A interface IPlatformOS será desativada e substituída por gems em uma versão futura.
• A interface ILocalizationManager será desativada e substituída por um gem em uma versão futura.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.17 (dezembro de 2018)
Lumberyard Beta 1.17 adiciona mais de 70 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade cujas
sugestões nos ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard,
siga-nos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 385)
• Melhorias e mudanças (p. 391)
• Correções (p. 394)
• Problemas conhecidos (p. 395)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.17.
Tópicos
• Identifique fatias substituídas e hierarquias no Descritor de entidades (p. 385)
• Defina entidades como somente editor no Inspetor de entidades (p. 386)
• Classificar entidades no Descritor de entidades (p. 388)
• Encontre entidades em Lumberyard Editor (p. 389)
• Novo Tutorial: Demonstração de atualização em fatias (p. 390)

Identifique fatias substituídas e hierarquias no
Descritor de entidades
Com Lumberyard 1.17, consulte o seguinte fluxo de trabalho e melhorias de interface do usuário ao
trabalhar com fatias.
As fatias com substituições aparecem em laranja
Ao modificar suas fatias, o ícone da identidade aparece laranja se a fatia tem uma substituição no
Descritor de entidades. O ícone da entidade para uma entidade pai tem um ponto se uma entidade
filho tiver uma substituição. Esse recurso ajuda você a identificar quais entidades e seus filhos que
fora substituídos.
As raízes das fatias aparecem no Descritor de entidades
Agora, você pode identificar se uma fatia é uma fatia raiz. Entidades sombreadas são fatias raiz. Esse
recurso ajuda a identificar a estrutura da sua hierarquia de fatia e entender quais fatias herdar.
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Agora você pode selecionar e arrastar uma entidade de uma hierarquia de fatia para criar uma
entidade independente. Você também pode selecionar e arrastar de uma hierarquia de fatia para
outra. Isso adiciona uma substituição para a fatia movida e para a fatia a qual foi movida. Ao salvar a
substituição, essa atualização adiciona a entidade para a nova hierarquia de fatia e remove a entidade
da hierarquia anterior.

Para obter mais informações, consulte Trabalhar com fatias no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Defina entidades como somente editor no Inspetor de
entidades
Com o Lumberyard 1.17, você pode especificar entidades como somente editor. Esse recurso é útil se
você deseja desabilitar uma entidade durante o modo de jogo, ou se deseja criar entidades de teste visual
ou comentários para os usuários durante o desenvolvimento. Entidades especificada como somente editor
não serão exibidas em um jogo.
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Você também pode selecionar uma entidade na janela de exibição e ver se ele está inativa ou somente
editor.

Example Iniciar inativo

Example Somente editor

Para obter mais informações, consulte o Inspetor de entidades no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
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Classificar entidades no Descritor de entidades
Com o Lumberyard 1.17, agora você pode clicar no ícone de filtro e pesquisar componentes. As entidades
que correspondem aos seus filtros aparecem nos resultados da pesquisa.

Você também pode clicar no ícone de classificação e classificar as entidades com as seguintes opções:

• Sort: Manually – classifica manualmente as entidades.
• Sort: A to Z – classifica as entidades por ordem alfabética, em ordem crescente.
• Sort: Z to A – classifica as entidades em ordem decrescente.
• Scroll to Selected – ao selecionar uma entidade na janela de exibição, o Descritor de entidades rolará
para essa entidade. Ao selecionar várias entidades, o Descritor de entidades rolará para a última
entidade selecionada.
• Expanda to Selected – ao selecionar uma entidade na janela de exibição, o Descritor de entidades
expandirá a hierarquia para mostrar todas as entidades filho.
Para obter mais informações, consulte o Descritor de entidades no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
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Encontre entidades em Lumberyard Editor
Você pode encontrar entidades com mais facilidade em Lumberyard Editor. Isso é útil quando você tem
várias entidades em seu nível e deseja navegar rapidamente a uma entidade específica.
Encontre uma entidade do Descritor de entidades no Navegador de ativos
No Descritor de entidades, clique com o botão direito na fatia ou na entidade da fatia e escolha Find
slice in Navegador de ativos. O Navegador de ativos navega até a fatia correspondente.

Para obter mais informações, consulte Navegador de ativos no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
Você também pode selecionar uma entidade no Descritor de entidades para encontrá-la na janela de
exibição ou na ordem inversa.
Encontre uma entidade do Descritor de entidades na janela de exibição
No Descritor de entidades, clique com o botão direito na entidade e escolha Find in viewport. A janela
de exibição navega até a entidade correspondente.
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Encontre uma entidade da janela de exibição no Descritor de entidades
Na janela de exibição, clique com o botão direito na fatia ou entidade e escolha Find in Descritor de
entidades. O Descritor de entidades navega até o item correspondente.

Novo Tutorial: Demonstração de atualização em fatias
Você pode usar o seguinte tutorial em vídeo para saber mais sobre atualizações em fatias no Lumberyard
1.17.
Demonstração de atualização em fatias para Amazon Lumberyard 1.17
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Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.17 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
Tópicos
• Áudio (p. 391)
• Sistema de entidade do componente (p. 391)
• Lumberyard Editor (p. 392)
• Compatibilidade com o SDK (p. 393)
• UI Editor (p. 393)
• Visual Studio 2017 (p. 393)
• Diversos (p. 393)

Áudio
Audiokinetic Wwise SDK versão 2016.x.x agora é obsoleto. Esta versão do SDK não terá mais suporte em
uma versão futura do Lumberyard.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes aprimoramentos e alterações para fatias:
• O Descritor de entidades exibe entidades em laranja se tiverem uma substituição, o que torna mais fácil
encontrar substituições para salvar.
• No Lumberyard Editor, agora você pode visualizar raízes de fatias em uma hierarquia mais facilmente,
para que você possa ver onde uma fatia começa.
• Você pode escolher salvar todas as substituições, como adicionar e excluir entidades, para uma fatia. Se
você não quiser salvar todas as alterações, você pode selecionar as substituições que você deseja na
janela de diálogo Save Slice Overrides (Advanced).
• Agora você pode usar atalhos para selecionar ou cancelar todas as alterações de uma fatia na janela
de diálogo Save Slice Overrides (Advanced), para que possa especificar quais substituições que deseja
salvar para suas fatias.
• Ao alterar a entidade pai de uma instância de fatia para que ela não herde diretamente da sua raiz de
fatia atual, o Lumberyard Editor trata essa mudança como uma exclusão de sua hierarquia anterior e um
complemento para sua nova hierarquia. Você deve salvar as alterações para a anterior e as novas fatias
para que as alterações sejam propagadas para todas as instâncias de cada fatia.
• Agora você pode salvar substituições para uma fatia aninhada que foi salva anteriormente para uma fatia
pai.
• Mais verificações foram adicionados para impedir as dependências de fatia cíclicas (como uma fatia que
contém uma instância de si mesma) para que você possa evitar entrar em um loop infinito.
• Os ativos de fatia agora têm um ícone atualizado.
• Em Lumberyard Editor, as opções de menu mostram se há substituições para hierarquias de fatia. Isso é
útil para descobrir se há substituições que foram enviadas para um pai, mas não uma fatia aninhada.
• Ao salvar ou reverter substituições de fatia, a hierarquia de fatia não é mais recolhida no Descritor de
entidades.
• Agora, você pode clicar com o botão direito do mouse em uma entidade e reverter todas as substituições
no Inspetor de entidades.
• Agora, você pode clicar com o botão direito do mouse em uma propriedade do componente e salvar
substituições para propriedades do componente específicas ou para todo o componente.
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• No Inspetor de entidades, o título e propriedade do componente agora aparecem em laranja quando
há substituições, para que você possa identificar quais componentes e propriedades específicas têm
alterações.
• No Descritor de entidades, agora é possível clicar com o botão direito do mouse em uma instância de
fatia e escolher buscá-la no Navegador de ativos.
• Na janela de exibição, agora é possível clicar com o botão direito do mouse em uma instância de fatia e
escolher buscá-la no Descritor de entidades.
• Agora, você pode pressionar o atalho R para selecionar o pai da raiz da fatia mais próximo de uma
seleção ou pressione Shift+R para selecionar a primeira raiz da fatia na hierarquia atual.
• Agora, você pode clicar com o botão direito do mouse em uma fatia e, em seguida, selecionar a raiz da
fatia na hierarquia de fatia atual.
• Agora você pode clicar com o botão direito do mouse em uma fatia e escolher se deseja separar a
seleção ou a instância. Você pode usar esse recurso para gerenciar uma hierarquia de fatia aninhada
quando mais de uma raízes da fatia herda diretamente de mais de um ativo de fatia.
• A opção Reset slice instance foi consolidado com a opção Revert overrides.
• Agora, você pode pressionar o atalho Alt+S para salvar alterações em uma fatia ou pressionar Ctrl+Alt
+S para salvar todas as alterações para uma hierarquia de fatia.
• No Navegador de ativos, agora você pode clicar com o botão direito do mouse em um ativo de fatia e
escolher abrir a fatia no Slice Relationship View Tool.
• Em Global Preferences, você pode escolher a opção Undo Slice Overrides Saves, assim é possível
desfazer alterações salvas em uma fatia a partir dos menus Save Slice Overrides.
• Em Global Preferences, agora você escolhe a opção Append numeric values to slices para anexar
automaticamente um número ao final do nome de uma fatia.
• Um novo sistema de erro foi implementado para lidar com fatias ausentes e permitir que você remova as
dependências de fatias ausentes.
• Agora você não pode mais salvar uma fatia fora de um projeto, gem ou outro diretório que Processador
de ativos não estiver configurado para assistir.
• EBuses para OnBeginSlicePush e OnEndSlicePush foram adicionados.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações para o Descritor de entidades:
• Na opção de filtro do componente, agora você pode pesquisar nomes de componentes.
• O menu de filtro de componente agora amplia a parte inferior da tela para exibir mais resultados.
• Agora você pode classificar entidades alfabeticamente em ordem crescente ou decrescente.
• Agora você pode especificar que o Descritor de entidades rola automaticamente à entidade selecionada.
• Você pode especificar que o Descritor de entidades expande automaticamente as hierarquias ao
selecionar uma entidade que fizer parte de uma hierarquia recolhida.
• Clicar duas vezes em uma entidade foi aprimorada para seja menos provável que uma entidade seja
renomeada.
• Agora você pode arrastar e soltar um ativo (como uma malha) a uma entidade para adicionar o ativo e
seus componentes conectados a uma entidade existente. Se você pressionar e mantiver a tecla Shift ao
arrastar e soltar, você criará uma entidade filho.
• Arrastar uma entidade em uma hierarquia de fatia agora requer que seja pressionado por 2,5 segundos
para abrir a hierarquia. Isso torna mais fácil percorrer entidades no Descritor de entidades, ao invés de
expandir acidentalmente uma hierarquia.
• Ao pesquisar entidades no Descritor de entidades, a string usada para pesquisa é destacada nos
resultados.
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Lumberyard Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações para o Inspetor de entidades:
• Agora você pode definir entidades como iniciar ativa, inativa ou somente editor. Isto permite que uma
entidade seja configurada para disparar quando a fatia ou nível for carregado, para aguardar até que
um script ou código ative a entidade ou para existir apenas no modo de edição. Você pode especificar a
opção somente editor para criar entidades durante o desenvolvimento e que não são necessárias para o
jogo.
• Pesquisar no menu Add Component agora inclui texto para as categorias.
• Agora você pode copiar e colar referências de ativos entre campos de propriedade do componente.
• Os componentes têm um ícone de ajuda atualizado se houver um tópico de ajuda correspondente que é
referenciado pelo componente.
• Ao pesquisar por entidades no Inspetor de entidades, a string usada para pesquisa é destacada nos
resultados.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.17 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK for C++ versão 1.4.34
• SDK versão 3.2.1 do Amazon GameLift Server

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Informações da fatia agora são exibidas no painel Hierarchy:
• Elementos que são de fatias agora aparecem em azul.
• Elementos de nível superior de uma instância de fatia agora aparecem em negrito e azul.
• Elementos que são de uma instância de fatia, mas não de nível mais alto agora aparecem em itálico e
azul.
• Agora você pode editar fatias em uma visualização com guias no UI Editor. Para fazer isso, clique com
o botão direito do mouse na instância de fatia do elemento selecionado. Você pode ver a fatia sem
substituições locais, e pode salvar as alterações no menu File. Alterações anteriores foram salvas na
caixa de diálogo Push to Slice.

Visual Studio 2017
O Lumberyard 1.17 é compatível com o Visual Studio 2017 versão 15.9.2.
Começando com o Visual Studio 2017, a Microsoft agora lança atualizações em um ritmo mais frequente
(em alguns casos, semanalmente). O Lumberyard é testado com a versão mais recente do Visual Studio
disponível durante o ciclo de lançamento.

Diversos
O Lumberyard tem os seguintes aprimoramentos e alterações diversos:
• O gizmo de transformação agora é mais fácil de ser selecionado na janela de exibição.
• Agora você pode desfazer e refazer a seleção da entidade.
• Agora você pode pressionar o atalho Ctrl+6 para alternar terreno a seguir e ajustar modos de objetos.
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No Lumberyard Editor, as opções Game, AI, Continuous Update agora estão desativadas por padrão.
• Ao desfazer uma duplicação, agora você pode pressionar Esc para removê-la.

Correções
O Lumberyard Beta 1.17 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• Cinemática (p. 394)
• Fatias (p. 394)
• UI Editor (p. 395)

Cinemática
O sistema cinematográfico tem as seguintes correções:
• O Track View não para mais de funcionar quando a restrição de funcionalidade de Desfazer/Refazer.
• A funcionalidade de Desfazer/Refazer agora funciona corretamente no Curve Editor.
• Os botões para cima e para baixo agora funcionam corretamente na caixa de diálogo Key Properties.
• Você não pode mais, erroneamente, usar aspas no prefixo do arquivo. Anteriormente, isso impedia que
a ferramenta Render Output gerasse capturas de tela e vídeos.
• O componente Simple Motion agora é removido ao remover o componente Actor de uma entidade.
• A ferramenta Render Output agora é desativada quando você está no modo de jogo.
• Agora você pode estender ou reduzir uma trilha de movimento em loop.
• As chaves em uma faixa composta agora relata valores para subfaixas.
• Quando você desmarcar uma sequência, ela não aparecerá mais erroneamente na lista suspensa
Sequence.

Fatias
As faixas tiveram as seguintes correções:
• Duplicar entidades de instância de fatias agora é mais estável.
• Várias melhorias de desempenho incluem serialização de fatias, diminuindo o tempo de salvamento da
fatia e aumentando a confiabilidade do sistema.
• As fatias agora apresentam melhor serialização de contêineres.
• A funcionalidade de seleção de zoom (atalho de teclado Z) agora é unificada entre o Descritor de
entidades e a janela de exibição.
•
•
•
•

Agora você pode salvar fatias que têm splines com pontos excluídos.
Ativos de cubemap agora são salvos corretamente em fatias aninhadas.
Agora, você pode criar uma instância de uma fatia aninhada dentro de uma fatia.
A classificação de dependência do componente não identifica mais de maneira incorreta objetos como
incompatíveis quando um componente fornece o mesmo serviço duas vezes.
• Não é mais necessário reiniciar o editor para visualizar alterações em fatias aninhadas.
• Inserir um valor de rotação em um dos campos do eixo não modifica todos os eixos na janela de
exibição.
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• Os campos de referência de ativos de material e textura agora são detectáveis como uma substituição
ao modificar esses campos dos dados da fatia de origem.
• O componente Thumbnailer agora é auto-compatível.

UI Editor
Agora, você pode enviar uma nova instância de fatia em uma fatia da interface do usuário.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.17 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 397)
• Android (p. 397)
• Android Studio (p. 397)
• Animation Editor (p. 398)
• Triggers e objetos de área (p. 398)
• API de construção de ativos (p. 398)
• Pipeline de ativos (p. 398)
• Áudio (p. 399)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 399)
• Componentes de áudio do EBus (p. 400)
• Componente Audio Proxy (p. 400)
• Cloud Canvas (p. 400)
• Gems Cloud (p. 402)
• Gem da nuvem do Defect Reporter (p. 403)
• Cloud Gem Portal (p. 404)
• Variáveis de console (p. 404)
• CryEngineNonRCModule (p. 404)
• CryEntity (p. 404)
• Tipos de dados (p. 405)
• Componente Decal (p. 405)
• Servidor dedicado (p. 405)
• DirectX 12 (p. 405)
• Recursos do teste de ambiente (p. 406)
• Configurações de FBX (p. 406)
• Fluxograma (p. 407)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 407)
• Projetos de jogos (p. 407)
• Gems (p. 407)
• Geppetto (p. 408)
• Mapas de brilho (p. 408)
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• Gráficos (p. 408)
• Arquivo de mapa de altura (p. 409)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 409)
• Incredibuild (p. 409)
• Caminhos de instalação (p. 410)
• iOS (p. 410)
• Elementos de reflexo (p. 410)
• Linux (p. 410)
• Lmbr.exe (p. 411)
• Lumberyard Editor (p. 411)
• Instalação do Lumberyard (p. 412)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 412)
• Lmbr.exe (p. 413)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 413)
• Lyzard.exe (p. 414)
• macOS (p. 414)
• Mannequin (p. 414)
• Navegador do material (p. 414)
• Material Editor (p. 416)
• Maya (p. 416)
• Mobilidade (p. 417)
• Amostra para multijogador (p. 417)
• Editor de partículas (p. 417)
• Controle de fonte do Perforce (p. 418)
• Física (p. 418)
• Configurador de projetos (p. 419)
• Compilador de recursos (p. 419)
• SamplesProject (p. 419)
• Script Canvas (p. 419)
• Fatias (p. 420)
• Jogo para iniciantes (p. 421)
• Componente de malha estática (p. 422)
• Substance Editor (p. 422)
• Dados da textura do terreno (p. 422)
• Dimensões da textura do terreno (p. 423)
• Track View (p. 423)
• Componente Trigger Area (p. 424)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 424)
• UI Editor (p. 424)
• Realidade virtual (p. 424)
• Compatível com Visual Studio (p. 425)
• Sistema de compilação do Waf (p. 425)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 425)
• Diversos (p. 425)
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Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O Lumberyard não é compatível com o Android NDK r18 ou com versões mais recentes.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• O Android SDK Build-Tools versão 24 e mais antigos não pode compilar o Samples Project. Como o
Samples Project exige a Android Billing Library, você deve usar o Android SDK Build-Tools versão 25 ou
mais recente.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.

Android Studio
A versão do plug-in gradle experimental que é usado para geração de projeto não é mais suportada.
A versão mais recente (gradle-experimental:0.11.+) não pode ser usada devido a um bug.
Para resolver esse problema, use uma versão anterior do plug-in gradle experimental, como gradleexperimental:0.9.3. Use android_studio.py (localizado no diretório /lumberyard_version/
dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para atualizar a versão. Depois de importar o projeto,
atualize a versão do gradle wrapper para 3.3. Não atualize automaticamente para a versão mais recente
do plug-in do gradle experimental.
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Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
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• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.
• Ao processar ativos, um problema ocorre na configuração da CPU AMD Ryzen que pode fazer com que
o computador não responda.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
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• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o Wwise
2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão anterior do
Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt (localizado
no diretório lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.

Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:

400

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Cloud Canvas

1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de fala do Cloud Canvas grava arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contém vários gems da
nuvem ou grupos de recursos, a transação da implantação pode não ser bem-sucedida. Para contornar
este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
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• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não atualiza corretamente quando a implementação for alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e, em seguida, exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao Open SSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda de ser
criado com êxito.
• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard, você verá uma
mensagem de erro incorreta.

Gems Cloud
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação pode não ser bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os gems
da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter ativado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
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• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• No momento, os atributos da sessão não são transmitidos por meio das funções PostContent ou
PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots, intenções e tipos de slot do Amazon
Lex. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem publicados
ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de amostra de texto
para fala.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Gem da nuvem do Defect Reporter
O Cloud Gem Defect Reporter tem os seguintes problemas conhecidos:
• DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
correspondentes não são excluídos do diretório do Cache.
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Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do AWS
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account, não será possível salvar as
alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message
of the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit e Delete para todos os blocos de
mensagens.
• Os gems da nuvem não aparecerão no Cloud Gem Portal se o nome da sua pilha de projetos contiver
dois ou mais traços entre os caracteres alfanuméricos. Além disso, o nome da pilha de projetos não será
exibido corretamente. Por exemplo, um nome de pilha de projeto como xx---xx--- aparecerá como
xx--xx.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.
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3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos antigos em sequências Track View não são automaticamente convertidos em entidades de
componente. Para contornar esse problema, você pode recriar manualmente as sequências no Track
View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 do Windows.
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Recursos do teste de ambiente
O Lumberyard 1.16 apresentou alterações no algoritmo para a compilação de recursos de teste de
ambiente que resultam em reflexos mais nítidos. Uma versão futura do Lumberyard reverterá essas
alterações. Para contornar esse problema enquanto isso, siga as etapas abaixo.

Para resolver problemas de reflexão do teste de ambiente
1.

Configure seu ambiente de desenvolvimento para compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas.
Para obter mais informações, consulte Execução do Assistente de configuração Lumberyard.

2.

Abra o arquivo CCubeMapProcessor.cpp no editor de texto de sua preferência. É possível
encontrar esse arquivo no diretório lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/
ResourceCompilerImage/Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

Na linha 1580, renomeie roughnessSquared para roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Salve e feche o arquivo .

5.

Em um prompt de comando, digite o seguinte para compilar o módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Faça o seguinte para recompilar os mapas de cubos do teste de ambiente:
a.

Exclua seu diretório lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Execute o Processador de ativos.

Note
Essa ação recompilará todos os ativos.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.
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Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
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• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
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• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguinte nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
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<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
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bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e são desencaixadas, algumas delas não são
exibidas em primeiro plano, apesar de estarem na janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os painéis
internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para tornar
os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.
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• Seu projeto de jogo não será compilado com êxito ou não funcionará corretamente se você nomear o
novo projeto de jogo com o mesmo nome do gem habilitado ao criar o projeto.

Instalação do Lumberyard
O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo executável
do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a versão mais
recente e, em seguida, faça download do instalador.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
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2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
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• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.
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Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.

3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.
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• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.
• As nuvens não serão renderizadas se elas usarem materiais com o objeto Common.Cloud ou o
sombreamento VolumeObject. Para contornar este problema, você pode usar nuvens volumétricas.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
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• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
O sistema de física possui os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
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• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
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• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.
• As raízes das fatias não exibem o texto de status de entidade corretamente.
• A funcionalidade de salvar substituições não funciona na parte superior da raiz da fatia.
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• A funcionalidade de reverter não funciona na parte superior da raiz da fatia.
• Entidades que não são fatias e possuem fatia de entidade filha mostrará que elas terão uma
substituição.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
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• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográficas de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos não podem ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Dados da textura do terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.
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Dimensões da textura do terreno
Ao criar um nível, a segunda etapa solicita que você selecione as dimensões da textura na caixa de
diálogo Generate Terrain Texture. Selecionar qualquer um dos valores não tem nenhuma consequência
notável. As dimensões nativas armazenados no terreno padrão permanecerão 1024 x 1024.
Você pode fazer o seguinte para modificar as dimensões da textura do terreno:
• Aumentar o número de blocos de textura do terreno redefinindo-os.
• Definir a resolução de cada bloco.
Por exemplo, você pode atualizar o terreno 2K no nível para usar 16K de resolução de cor do terreno:
1.

Depois de criar um novo nível, escolha Game, Terrain, Refine Terrain Texture Tiles.

2.

Nas caixas de diálogo de confirmação, clique em Yes e, em seguida, em OK.

3.

Repita as etapas 1 e 2.

4.

Escolha Game, Terrain, Export/Import Megaterrain Texture.

5.

Na janela Export/Import Megaterrain, faça o seguinte:
a.

Selecione todos os blocos clicando no canto superior esquerdo do painel de blocos e arrastando
para o canto inferior direito.

b.

Clique em Change tile resolution.

c.

Para a resolução, selecione 2048x2048.

d.

Clique em OK.

e.

Clique em Close.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion e tentar mover o ajuste da trilha para frente e para trás
em quadros-chave da animação.
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Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Se você excluir um elemento filho de uma instância de fatia, adicione um novo elemento filho e escolha
Push to Slice. O ativo de fatia é atualizado corretamente, mas a instância de fatia não tem o novo filho.
Para contornar esse problema, exclua o elemento filho e pressione a alteração antes de adicionar um
novo elemento filho e enviar essa alteração.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.
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2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para \lumberyard_version\dev.
Digite lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado para reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard é compatível com o Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Uma incompatibilidade na interface binária de aplicativos (ABI) existe entre o Visual Studio 2017
versão 15.6.6 e a versão 15.7.4. Isso pode causar problemas de incompatibilidade com arquivos .dll
predefinidos no Lumberyard. Para contornar esse problema, atualize o Visual Studio 2017 para a versão
15.7.4 ou mais recente.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
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• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
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notas de releaseNotas de release do
Lumberyard – Beta 1.16 (novembro
de 2018)
Lumberyard Beta 1.16 adiciona mais de 250 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade, cujas
sugestões nos ajudaram a fazer um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard,
siga-nos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 427)
• Melhorias e mudanças (p. 432)
• Correções (p. 437)
• Problemas conhecidos (p. 444)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.16.
Tópicos
• Alocação de memória de trilha para otimização (p. 427)
• Defina o espaço tangencial para o ator (p. 427)
• Crie animações de personagens com o componente Simple Motion (p. 430)
• Lumberyard Guia de conceitos básicos no GitHub (p. 431)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 432)

Alocação de memória de trilha para otimização
Lumberyard 1.16 inclui um nova estrutura do sistema de gerenciamento de memória que permite que
você controle com precisão onde a memória é alocada. Isso torna mais fácil e rápido a identificação de
vazamentos de memória ou a otimização do uso de memória do jogo para melhorar o seu desempenho.
Essa melhoria é especialmente importante para dispositivos móveis e aplicativos de console, em que os
recursos de memória são geralmente mais restrito do que os ambientes de jogos de PC.
Para obter mais informações, consulte Uso de alocadores de memória em Lumberyard no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

Defina o espaço tangencial para o ator
Com Lumberyard 1.16, você pode importar informações de tangente e bitangente de um arquivo .fbx.
Também é possível usar o MikkT para gerar tangentes. Isso permite que você mantenha as regras
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de tangente e configurações para o ator ao importar o arquivo .fbx de uma ferramenta DCC para
Lumberyard. Se você não especificar quaisquer regras de tangente para o ator, Lumberyard usa as
configurações padrão.
A escolha de quais tangentes usar é baseada no software que você usa para calcular seus mapas
normais. Esse recurso também unifica o suporte à tangente em todas as geometria em Lumberyard, ao
invés de fornecer suporte para cada tipo de ativo.
Você pode especificar as seguintes configurações e muito mais na ferramenta Configurações do FBX:
• Espaço da tangente – define o espaço da tangente que o Lumberyard usa para um ator.
• MikkT – gera as tangentes com MikkT. Se o arquivo .fbx não contiver tangentes e você selecionar Do
FBX, então, o MikkT será usado como padrão. Este é o mesmo comportamento usado para malhas
estáticas com arquivos .cfg.
• Bitangentes – define como gerar ou ler as bitangentes. Isso pode ser lido a partir do arquivo .fbx ou
gerado ortogonalmente para a tangente e normal.
Para obter mais informações, consulte Editar as configurações do FBX no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
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Crie animações de personagens com o componente
Simple Motion
Você pode usar o componente Simple Motion para reproduzir um movimento sem usar um gráfico de
animação. Para criar animações de personagens com o Track View, adicione o componente Simple
Motion e o componente Actor a uma entidade. Em seguida, adicione a entidade para uma sequência de
visualização de faixa e especifique os movimentos que você deseja que o personagem tenha. Ao adicionar
uma trilha de movimento para uma sequência de visualização de trilha, o Track View dá animação ao
componente Simple Motion e suas propriedades.
Veja o seguinte tutorial de vídeo para saber como a integração do EMotion FX no Track View pode ajudar
você a ajustar suas sequências cinemáticas. Para saber como criar animações adicionando o componente
Simple Motion e controlando o componente do Track View.
Animação com EMotion FX usando um componente Simple Motion
Para obter mais informações, consulte Criação de animações com o componente Simple Motion no editor
Track View no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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Lumberyard Guia de conceitos básicos no GitHub
O Guia de conceitos básicos do Amazon Lumberyard agora está disponível no GitHub. Você pode enviar
alterações para melhorar correções, exemplos e reescrever e enviar novo conteúdo.

Para contribuir para nossa documentação
1.

Consulte o Open Source em AWS e as diretrizes de contribuição no CONTRIBUTING.md.

2.

Crie uma conta no GitHub, caso ainda não tenha uma.
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3.

Navegue até o tópico ao qual você deseja contribuir no Guia de conceitos básicos do Amazon

Lumberyard e escolha o ícone do GitHub
4.

.

Salve as alterações. Quando você estiver pronto para enviar as alterações, crie uma solicitação pull.

Para obter mais informações, consulte o Blog da AWS.

Novos recursos do Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.16 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
Tópicos
• Animation Editor (p. 432)
• Navegador de ativos (p. 433)
• Cloud Canvas (p. 433)
• Ferramenta de implantação (p. 434)
• Memória HPHA (p. 434)
• iOS (p. 435)
• macOS (p. 435)
• Suporte para dispositivos móveis (p. 435)
• Redes (p. 435)
• Configurações de gráficos por plataforma (p. 436)
• Compatibilidade com o SDK (p. 436)
• Streaming de textura em dispositivos móveis (p. 436)
• UI Editor (p. 437)
• Visual Studio 2017 (p. 437)
• Diversos (p. 437)

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O atraso de entrada da ordenação de escala entre os sistemas de animação, físico e de criação de
scripts foi reduzido.
• A fragmentação do HPHA foi implantado para reduzir o consumo de memória do Animation Editor. Você
pode rastrear problemas de memória usando a depuração de memória do HPHA para fazer o seguinte:
• Declaração de desalocações duplas
• Declaração de destruição do alocador, se houver blocos de memória alocados
• Declaração ao desalocar algo que não foi alocado
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• Declaração ao desalocar um tamanho diferente do que foi alocado
• Coloque um protetor de memória no final de cada alocação para confirmar se o protetor de memória
não corresponde ao protetor de memória armazenado
• Produzir falhas se a memória é usada depois de ser desalocada
• A depuração de testes para Script Canvas, GridMate, e o sistema de áudio Lumberyard agora funciona
corretamente ao habilitar verificações de memória do HPHA.
• Os atores não têm mais um limite de vértice de 16 bits e renderização de personagens animados já não
tem um limite de 65.000 vértices. Agora você pode usar qualquer contagem de vértice ou de triângulos
ao renderizar atores.

Navegador de ativos
O Navegador de ativos tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Agora você pode ver ativos de origem (não transformados) e a estrutura do diretório.
• A janela Navegador de ativos foi atualizada para melhorar o design visual e implantar ícones padrão.
• Você pode clicar com o botão direito do mouse em um arquivo para abri-lo, se uma ferramenta
Lumberyard Editor existir para apoiar o tipo de arquivo.
• Os tipos de ativos agora são mais modulares. Você pode usar gems para descrever o que acontece
ao clicar duas vezes ou clicar com o botão direito do mouse em tipos de ativos personalizados, ou ao
personalizar menus de contexto e ícones.
• Melhorias de desempenho de operação incluem o editor de propriedade e o tempo inicial necessário
para preencher o Navegador de ativos durante a inicialização do Lumberyard Editor.
• Não ocorrem mais atrasos de controle de origem ao carregar um nível. Atualização de controle de
origem agora ocorre de maneira assíncrona após carregar um nível.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O Cloud Gem Defeitos Reporter adicionou os seguintes recursos para o plug-in do Cloud Gem Portal:
• Salvar e compartilhar consultas e relatórios
• Filtrar defeitos por status de leitura
• Adicionar comentários a relatórios existentes
• Agora você pode criar automaticamente problemas do Jira para defeitos que sua equipe de controle
de qualidade ou os clientes encontraram. O Cloud Gem Defect Reporter pode autenticar com e enviar
defeitos de uma instância do Jira com as credenciais apropriadas.
• Os recursos da AWS para gems da nuvem agora são implantados sequencialmente, o que permite que
você implante um grande número de gems da nuvem simultaneamente.
• O Cloud Gem Framework agora é compatível com as seguintes linguagens: Node.js, Java, C# e Go.
Agora você pode gravar Lambdas no seu idioma ao criar um gem da nuvem.
• O Cloud Gem Framework tem as seguintes melhorias de estabilidade:
• Os gems agora são criados, atualizados e excluídos um de cada vez ao usar a família de comandos
deployment. Anteriormente, essas ações foram concluídas em paralelo, o que poderia causar
problemas com os limites do AWS ao modificar vários grupos de recursos simultaneamente.
• Os recursos personalizados agora são bloqueadas para a versão do código que você usou para criar
os recursos. Se o código é alterado e uma instância de recurso existente é atualizada ou excluída, o
evento atualizado ou excluido será processado com o mesmo código que foi usado para criá-lo. Isso
ajuda a evitar problemas de reversão ao atualizar ou excluir recursos personalizados.
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Ferramenta de implantação
A Ferramenta de implantação tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O destinos Android ARMv7 e o ARMv8 agora são compatíveis.
• Agora você pode carregar o nível atual.
• Agora você pode selecionar o dispositivo de destino.
• Logs remotos agora são compatíveis.
• O tratamento de conexão para o compilador de sombreamento e Processador de ativos foi melhorado.

Memória HPHA
Melhorias do alocador de pilha de alto desempenho (HPHA) foram feitas para implantar a depuração e
otimizar o desempenho.

Depuração
Ferramentas de depuração foram adicionados ao alocador HPHA para detectar problemas comuns de
memória. Para obter mais informações, consulte Depuração de memória do HPHA.

Otimização
Para eliminar a fragmentação de memória excessiva, as alterações a seguir foram feitas para alocadores
de pilha de alto desempenho (HPHA) (local do código-fonte: lumberyard_version\dev\Code
\Framework\AzCore\AzCore\Memory\HphaSchema.cpp).
1. Removido mMRFreeBlock para eliminar a fragmentação que frequentemente ocorreu no seguinte
cenário:
a. Uma grande alocação ocorre.
b. A grande alocação é aumentada para o tamanho da página ou um múltiplo do tamanho da página.
c. mMRFreeBlock é atribuído para o restante do bloco contendo a diferença entre o tamanho solicitado
e o aumentado.
d. Outra alocação menor ocorre que se encaixa dentro da área mMRFreeBlock.
e. O grande alocação na Etapa 1.a. é liberada.
f. O bloco não pode ser liberado porque a alocação pequena na Etapa 1.d. ocupou a área
mMRFreeBlock.
Remover o mMRFreeBlock força que uma alocação pequena ocorra no menor bloco livre no qual a
solicitação pode ser preenchida.

Note
Esta alteração pode reduzir a localidade de alocação de memória e desempenho.
2. mSmallFreeList removido porque os blocos nessa lista nunca foram reutilizados nem liberados.
3. Alterado a maneira como o tamanho alocado é calculado.
Anteriormente, o tamanho alocado foi calculado obtendo o tamanho após o bloco ser dividido para a
alocação solicitada. Agora o cálculo ocorre quando a chamada de alocação do sistema acontece e
quando a memória é liberada. Essa alteração fornece um tamanho de alocação total mais preciso.
Como resultado, observe o seguinte:
• O tamanho da alocação agora também conta para o tamanho de informações do bloco.
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• O tamanho da alocação é agora o tamanho real solicitado pelo alocador.
• Se um bloco pré-alocado é transmitido, ele não é contabilizado como tamanho alocado.
4. Se o tamanho da alocação é maior que o tamanho da página, a alocação não é mais aumentada para o
tamanho da página. Isto elimina a fragmentação que frequentemente ocorre no seguinte cenário:
a. Uma grande alocação ocorre.
b. O tamanho da grande alocação é aumentado para o tamanho da página.
c. A memória não utilizada restante é adicionada à mFreeList.
d. Outra alocação menor que usa o bloco que foi adicionado na Etapa 4.c ocorre.
e. O grande alocação na Etapa 4.a é liberada.
f. O bloco não pode ser liberado porque a alocação pequena na Etapa 4.d. está utilizando-o.

iOS
Mapas normais compactos (PVRTC) agora são suportadas por padrão. Isso ajuda com a criação de
texturas de mapas normais para iOS e melhora o desempenho em tempo de execução.

macOS
Lumberyard agora é compatível com a ferramenta DirectX Shader Compiler versão 1.0.1-az. Essa versão
inclui o seguintes:
• Correções de bugs e melhorias de estabilidade para compilar sombreamentos do Metal.
• A capacidade de otimizar sombreamentos que contêm ramificação dentro de loop. Isto reduz o tamanho
do sombreamento final que é gerado.
• Suporte para declarar variáveis temporárias individualmente, ao invés de usar matrizes. Isso permite que
o compilador de sombreamento detecte mais facilmente e remova as variáveis não utilizadas para cada
sistema operacional.
• Uma linha de comando do DxbcChunks executável que imprime a reflexão do sombreamento de dados
no mesmo formato que Lumberyard analisa os dados. Isso é útil para depuração do sombreamento dos
blocos do DXBC que são gerados pelo dxcGL e dxcMetal.

Suporte para dispositivos móveis
Android e iOS têm os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O cache de geometria padrão (~ 20 MB) foi substituído por um espaço reservado (500 KB). Isso reduz o
tamanho do aplicativo para Android e iOS.
• Agora compatível com iOS versão 12 e Xcode versão 10.

Redes
O sistema de redes tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O GridMate Carrier oferece suporte à interface de soquete de E/S registrada (ESR) da Microsoft.
ESR fornece uma menor latência e uma taxa de transferência mais alta para a interface do kernel do
Windows para processar o tráfego de rede.
• O utilitário de impressão memorytoascii foi adicionado.
• ACKs periódicos ou deferidos da transportadora foram adicionados.
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• Para reduzir a taxa de baixo impacto para conexões, o pacote de desconexão padrão para erros agora
está desabilitado.
• A função SerializerForEmptyClass() está obsoleta e foi removida.
• A configuração do caso de teste do SecureSocketDriver foi retrabalhada para oferecer clareza.

Configurações de gráficos por plataforma
As configurações de gráficos por plataforma têm as seguintes melhorias e alterações:
• O arquivo de configuração de modelos Android agora permite expressões regulares.
• Agora você pode substituir variáveis de console para PC no macOS.
• Agora você pode substituir as variáveis do console no Android, com base no nome da GPU e na versão
da API.
• Você pode usar a janela Graphics Settings para editar até quatro configurações personalizadas
simultaneamente.
• Você pode usar a janela Graphics Settings para editar variáveis do console do PC.
• A janela Graphics Settings inclui diversas correções de erros e melhorias na estabilidade.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.16 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK para C++ versão 1.4.34
• SDK versão 3.2.1 do Amazon GameLift Server

Streaming de textura em dispositivos móveis
O streaming de textura agora é compatível com dispositivos móveis. Esse recurso é desabilitado por
padrão. Recomendamos que você ative esse recurso se o dispositivo não tem memória suficiente
para carregar todas as texturas em um nível. Dependendo do dispositivo, você pode ver um
aumento no uso de memória. Você pode ajustar esse aumento, definindo a variável de console
r_TexturesStreamPoolSize.

Note
Você não pode habilitar o streaming de texturas para dispositivos Android que não possuem o
IMG_COPY_EXT ou OpenGL3_2 mais recente. Você também não pode habilitar o streaming de
texturas para dispositivos Arm Mali.
Para obter mais informações sobre o streaming, consulte Streaming System no Referência de legado do
Amazon Lumberyard.

Para habilitar o streaming de textura
1.

Use o editor de texto de sua preferência para abrir qualquer um dos arquivos de configuração.

2.
3.

Defina a variável do console r_TexturesStreaming como 1.
Salve o arquivo.

4.

Use um editor de texto para abrir o arquivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.

5.

Defina mobile=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0 to mobile=/
imagecompressor=CTSquish /streaming=1
Salve o arquivo.

6.
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UI Editor
Elementos de interface do usuário agora tem a caixa Start Enabled.

Visual Studio 2017
O Lumberyard 1.16 é compatível com o Visual Studio 2017 versão 15.8.6.
Começando com o Visual Studio 2017, a Microsoft agora lança atualizações em um ritmo mais frequente
(em alguns casos, semanalmente). O Lumberyard é testado com a versão mais recente do Visual Studio
disponível durante o ciclo de lançamento.

Diversos
Graças aos comentários diligente de Svyatoslav Razmyslov, fizemos várias melhorias e atualizações no
código Lumberyard.

Correções
O Lumberyard Beta 1.16 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• Animation Editor (p. 437)
• Navegador de ativos (p. 438)
• Cinemática (p. 438)
• Cloud Canvas (p. 440)
• Sistema de entidade do componente (p. 441)
• Solicitações pull no GitHub (p. 441)
• Gráficos (p. 441)
• Lumberyard Editor (p. 442)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 443)
• Redes (p. 443)
• Jogo para iniciantes (p. 443)
• UI Editor (p. 444)
• Diversos (p. 444)

Animation Editor
O Animation Editor tem as seguintes correções:
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao alterar um tipo do parâmetro do gráfico animado do
Group para outro tipo, que tenha pelo menos um parâmetro atribuído a ele.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao pressionar Ctrl + Z ao arrastar um conector de um nó
recém-criado.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao alterar um movimento definido para a opção Select a
motion set com o conector selecionado em um gráfico animado.
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• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao alterar o valor Sync Mode de Disabled no nó Blend
Space.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao clicar em um nó Blend Space 2D.
• Lumberyard Editor não para de funcionar após adicionar movimentos com um valor de 0.0 para os
parâmetros X e Y enquanto o gráfico de animação está ativo.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao abrir um espaço de trabalho com um arquivo gráfico
animado que é salvo fora da pasta do projeto de jogo.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao pesquisar o histórico de ações durante a gravação
após carregar um conjunto de movimento e criar um gráfico animado.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao arrastar um movimento da guia Action History
enquanto o movimento definido está sendo carregado.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao carregar um arquivo de gráfico animado após escolher
Activate anim graph na guia Action History.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao abrir um arquivo de ator, escolha o botão de registro e,
em seguida, carregue um segundo arquivo de ator.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao manter pressionada a tecla Ctrl + Shift e clicar dentro
de um gráfico animado.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao carregar um ator, habilitar a renderização da grade e,
em seguida, ativar ou desativar as opções de renderização.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao especificar um movimento definido com uma
hierarquia para o componente Anim Graph.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao selecionar um conjunto de movimento e continuar
clicando no ícone + para adicionar vários conjuntos de movimento.
• Ao abrir os arquivos do ator, jack_idle_ZUp.fbx e jackbind_zup.fbx, os atores aparecem
corretamente com o corpo completo e em pé.
• Erros de compilação para FbxTangentStreamImporter.cpp e
FbxBitangentStreamImporter.cpp não aparecem mais.
• Os destinos de transformação de imagem não acionam mais múltiplas instâncias de ator
simultaneamente.
• O consumo de memória e de fragmentação de memória do alocador HPHA é reduzido.
• O atraso de entrada produzido pela ordenação de escala entre animações e propriedades físicas é
reduzido.
• Os movimentos de mesclagem aparecem corretamente com a opção Full Clip Based Sync ativada.
• No parâmetro gizmo Vector3, a opção Make Default Value agora redefine corretamente o valor do
parâmetro.
• O mesmo mapa normal usado para um objeto com skin (ator) e estático (malha) agora aparece
corretamente.
• Enquanto é gravado, o valor para o parâmetro Weight em um nó mantém o valor que você especificar. O
valor não flutua mais durante a gravação.

Navegador de ativos
O Navegador de ativos tem as seguintes correções:
• Pastas e ativos que você excluir não aparecem mais no Navegador de ativos.

Cinemática
O sistema cinematográfico tem as seguintes correções:
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• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao importar uma entidade de câmera herdada para a
linha do tempo Track View.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar se você clicar com o botão direito do mouse e escolher
Delete para uma sequência que faz referência própria.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao editar o quadro-chave para a trilha Motion em uma
sequência de visualização de trilha e, em seguida, pressionar Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z para desfazer e
refazer a alteração.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao alterar parâmetros na caixa de diálogo Edit Sequences
Properties e, em seguida, pressionar Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z para desfazer e refazer a alteração.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando o lote é apagado ou removido durante a
renderização no Track View.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao tentar excluir uma sequência de visualização de trilha
no modo jogo. O Track View só pode ser acessado no modo editor.
• As animações de personagens em uma sequência de visualização de trilha não começam em uma pose
T ao reproduzir a animação.
• Para uma trilha Motion, a propriedade Time Scale em um quadro-chave agora reproduz corretamente a
velocidade da animação que você especificar.
• Somente um componente Simple Motion pode ser adicionado a uma entidade.
• Melhor desempenho em Lumberyard Editor ao importar uma animação da câmera FBX complexa em
uma sequência de visualização de trilha.
• Os testes de unidade não congelam ao desligar.
• Ao adicionar uma entidade de componente a uma sequência de visualização de trilha, substituindo um
componente incompatível com um componente não causa mais a perda de dados.
• No modo jogo, o efeito de trilha NearClipDistance já não termina logo após a última chave. Ele
permanecerá ativo até o final da sequência.
• No Track View, especificando um segundo nó Director como o diretor ativo não usa mais a primeira trilha
doo nó Director. O nó Director que está ativo usará as trilhas especificadas.
• Agora você pode mesclar animações em uma sequência de visualização de trilha com as propriedades
Blend In Time e Blend Out Time propriedades.
• Ao clicar com o botão direito do mouse em uma sequência de visualização de trilha, as opções de menu
Import FBX File e Export FBX File são removidas.
• O Track View não adiciona mais valores padrão para trilhas existentes ao criar uma única trilha Position,
Rotation ou Scale a partir de um componente Transform.
• No Track View, um caixa de diálogo de aviso será exibida se você definir o Render Output para uma
resolução personalizada de 8000x8000.
• O último quadro em uma sequência de visualização de trilha renderiza corretamente na câmera correta
se a sequência tiver mais de um nó Director.
• O seletor de cores no Track View agora atualiza em tempo real ao escolher uma cor.
• Desativar o nó DepthOfField agora desativa o efeito imediatamente enquanto a sequência está
selecionada.
• Mover várias chaves em conjunto na linha do tempo Track View agora move corretamente como um
grupo.
• O componente Audio Trigger anexado a uma entidade agora é reproduzido em uma sequência de
visualização de trilha que possui uma trilha Motion.
• No Track View, a primeira chave adicionada ao Curve Editor não desaparece ao mover ou adicionar
outra chave para o mesmo caminho.
• No Track View, a seleção de chave não alterna mais de volta para uma chave selecionada no Curve
Editor.
• Você pode adicionar entidades com o mesmo nome para uma sequência de visualização de trilha. As
entidades aparecem na sequência com nomes incrementados (por exemplo, Entity1, Entity1-2, Entity 1-3
e assim por diante).
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• Quando você recarrega um nível, uma sequência de visualização de trilha com dois nós Director abre
com o nó Director correto que está ativo. A sequência não usa mais como padrão o primeiro nó.
• Duplicação de sub-expressões do operador – foi removida do arquivo EntityNode.cpp.
• Entidades referenciadas por uma sequência de visualização de trilha em uma fatia não tem mais trilhas
temporariamente desconectadas após envio de alterações para a fatia.
• Pressionar Ctrl+Z para desfazer a criação de um nó Comment irá desfazer a ação ao invés das duas
ações anteriores.
• O botão Sequence Camera nas opções de velocidade de reprodução do Track View é movido para o
menu Viewport Camera Selector.
• Ao desativar nós e sequências de visualização de trilhas, as alterações tornam-se visíveis na janela de
exibição.
• Os componentes desativados em uma entidade também são desativados do nó correspondente em uma
sequência de visualização de trilha.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem as seguintes correções:
• Na guia Defect Reporter Cloud Gem Portal Client Configuration, o tipo do campo Text não aceita mais
um valor negativo para a propriedade Character Limit.
• Na guia Game Metrics Cloud Gem Portal REST Explorer, as caixas de entradas agora alinham
corretamente quando /dashboard/{facetid} é selecionado para Path e Post é selecionado para
Verb.
• Quando o grupo de recursos CloudGemMetric é desativado no Resource Manager,
CloudGemSamplesLauncher.exe é executado e um nível é aberto em Lumberyard Editor, uma
mensagem CrySystem Initialization Failed não aparece mais na interface do usuário do iniciador do jogo.
• Na guia Game Metrics Cloud Gem Portal REST Explorer, determinadas combinações de caminho e
verbo não causam mais erros type undefined no console ou nos logs de erros.
• No In Game Survey Cloud Gem Portal, pressionar a opção Export to CSV na guia Individual Responses
agora faz com que a resposta seja exportada com êxito.
• No In Game Survey Cloud Gem Portal, as perguntas da pesquisa com controle deslizante não aceita
mais caracteres que não sejam os números negativos ou números não negativos e um único ponto
decimal no valor nos campos Minimum Value ou Maximum Value.
• No Leaderboard Cloud Gem Portal, a configuração Reservoir Sample Size agora salva corretamente.
• No Text to Speech Cloud Gem Portal, quando uma nova linha de fala que inclui um caractere E
comercial (&) ou menor que (<) é salva e Preview é pressionado, uma mensagem de erro não é mais
exibida.
• Todas as mensagens enviadas a partir da guia Web Communicator Cloud Gem Portal REST Explorer
agora aparecem na guia logs de atividade de canal.
• Mensagens POST da guia Web Communicator Cloud Gem Portal REST Explorer que são enviadas
usando o caminho
/cloud/send/send/{cognito_id} não exibem um erro e são enviadas corretamente.
• Quando cinco ou mais perfis são carregados no Credentials Manager e o perfil padrão for alterado, um
atraso não ocorrerá mais ao marcar o novo perfil como padrão.
• O script cleanup.cmd agora ignora recursos globais se o parâmetro --region for especificado. Se
ambos os parâmetros --region e --delete-global-resources são especificados, recursos
globais, como funções IAM e buckets Amazon S3 são excluídos.
• CloudGemSamplesLauncher.exe não para mais de funcionar após você alternar níveis em
Lumberyard Editor.
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• Quando caracteres especiais (! @ # $ % & ( ) [ ]) são passadas para AZ_Warning (por exemplo,
AZ_Warning("CloudGemFramework", false, "%");), Lumberyard Editor não falha mais com o
erro Parâmetro inválido detectador na função CRT.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade componente possui as seguintes correções:
• No componente Simple Motion a propriedade Preview in Editor é desativada por padrão na janela de
exibição.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao tentar adicionar uma entrada para
ReflectedPropertyEditor quando o contêiner está na capacidade máxima.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao usar atalhos enquanto utiliza o manipulador para
alterar um componente de forma, como uma caixa ou spline.
• O componente Spawner não exibe mais erros no console ao cancelar a instanciação da fatia, entrando e
saindo do modo jogo.
• Os componentes que estavam ausentes ajudam os ícones agora a apontarem para sua página de
documentação.
• O componente Random Timed Spawner agora gera corretamente fatias em diferentes locais ao
especificar um tempo Spawn Delay.

Solicitações pull no GitHub
As seguintes correções baseiam-se em solicitações pull no GitHub:
• Com base na solicitação pull de tkgdhughes, o vazamento da memória AZ CameraFramework
foi corrigido. Alocadores foram especificados e funcionalidades foram adicionadas para limpar os
comportamentos que são instanciadas pelo editor e sistema de serialização.
• Com base na solicitação pull de tkgdhughes, SharedMemory::IsMapped foi implementado.
• Com base em uma solicitação pull de tkgdhughes, corrige um travamento da operadora do GridMate:
• Corregido erros de handshake DTLS.
• Corregido componente Multiplayer que reutiliza os erros.
• Corrigido vários erros e falhas no sistema de rede e alterados alguns ativos para erros.
• Removido os componentes de interface do usuário do servidor dedicado para evitar o travamento.
• Adicionada verificação nullptr no gerenciamento de sessão para evitar o travamento.
• Corrigido o problema onde WAF lança uma exceção quando o show_option_dialog é usado.
• Corrigida a condição de disputa entre o registro do descritor do bloco de interesse/criação de proxy de
réplica do cliente.
• Com base na solicitação pull de ximura, o GridMate oferece suporte para remover membros registrados
para bate-papo por voz.
• Com base em uma solicitação pull do SSPkrolik, alterar os valores de texto do RGB na parte superior do
seletor de cores no Editor de partículas agora atualiza a cor corretamente.

Gráficos
O sistema de gráfico possui as seguintes correções:
• A suavização temporal (TAA) foi aplicada quando a suavização de nitidez foi desativada.
TAA fechada foi aplicada para todos os modos de suavização, incluindo quando o modo
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suavização estava desativado. A variável de console r_antialiasingTAASharpening agora
altera apenas a nitidez para TAA (r_antialiasingMode=3) e a nova variável do console
r_antialiasingNonTAASharpening muda a nitidez para todos os outros modos de suavização
(r_antialiasingMode= 0 – 2). A nova variável de console r_antialiasingNonTAASharpening
assume como padrão 0.
• Os limites de rodízio de sombra agora são recalculados por luz ao invés de apenas uma vez.
• Material.LoadByName funciona corretamente no Lua.
• As entidades que estão perto de uma entidade com o componente Infinite Ocean anexado agora
refletem no oceano.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• O relatório de erro agora exibe o objeto correto com cada mensagem de erro.
• A ferramenta Configurações de FBX não para mais de funcionar quando a caixa de diálogo Select nodes
estiver aberta, então, a ferramenta Configurações de FBX é encaixada ao Lumberyard Editor.
• O Asset Editor não para mais de funcionar ao editar um arquivo .inputbindings que tem muitos Input
Event Groups.
• A opção /threads foi removida do Compilador de recursos.
• Ao escolher File, Edit Project, Switch Projects or Configure Gems, Lumberyard Editor agora fecha
corretamente e inicia o Configurador de projetos.
• Usando lmbr.exe, você pode criar um projeto externo que tem o mesmo nome que um projeto em seu
diretório raiz do mecanismo.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao escolher File, Edit Project, Deployment Tool quando o
Android não está configurado.
• No Configurador de projetos, para o System Entity Editor, a caixa de diálogo Add required components
agora é cortada para ajustar a tela. Você pode rolar para visualizar todos os componentes.
• O desempenho é melhorado quando você arrasta um componente Transform da entidade gizmo ao
redor do visor que tem muitas entidades.
• LmbrCentral não mostra mais testes que estão falhando quando verificações de memória do HPHA são
habilitadas.
• Vazamentos de memória foram corrigidos no LmbrCentral.
• Quando a configuração Restore Viewport Camera on Game Mode é desativada, as posições x e y e
rotações da câmera da janela de exibição não são restauradas depois de mudar do modo jogo para
modo edição.
• Ao editar um nível no Lumberyard Editor, apenas um cálculo de quadro ocorre por pulso do sistema.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao desfazer e refazer várias ações com Terrain Tool e,
em seguida, selecionar uma entidade.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar aleatoriamente depois de iniciar.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao abrir um arquivo de textura (.tif, .png, .jpg) na
Navegador de ativos com o Compilador de recursos.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao criar ou abrir um nível enquanto o painel Layers
estiver aberto e o Perforce estiver habilitado.
• A configuração que você especificar para a opção Restore Viewport Camera on Game Mode Exit não
reverterá mais quando sair do modo jogo.
• Atributos em arquivos .met gerados a partir de uma compilação personalizada agora indicam uma
compilação personalizada.
• Editor.exe não mantém a execução depois do Lumberyard Editor ser fechado ao alternar entre o
modo jogo e editor em um nível com muitas entidades.
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Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem as seguintes correções:
• Você pode executar setupassistantbatch.exe para atualizar o msvs_version no arquivo
user_settings.options.

Redes
O sistema de rede tem as seguintes correções:
• Em Multiplayer Sample, quando você se conectar clientes LAN MPS, as réplicas são corretamente
construídas e o console não exibe log spam.
• Em Multiplayer Sample, vazamentos de memória foram corrigidos.

Jogo para iniciantes
O nível Starter Game (Jogo para iniciantes) teve as seguintes correções:
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando uma fatia de cada entidade é instanciada em um
novo nível e, em seguida, alternada para o modo de jogo.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao executar o nível StarterGame pela primeira vez.
• A projétil da arma agora é exibido corretamente durante o disparo.
• Starter Game, Multiplayer Sample e Cloud Gem Samples não são mais silenciosamente iniciadores de
interrupção ao carregar um nível.
• Para o componente Transform, avisos transformados não estáticos para entidades pai não aparecem
mais no console quando você alternar para o modo de jogo.
• Inimigos aparecem corretamente e não são mais ausentes ao alternar para o modo de jogo.
• IA agora gera corretamente nos níveis Starter Game e Getting Started Guide.
• O aplicativo StarterGameLauncher não para mais de funcionar após iniciá-lo no modo de versão.
• Os erros dos arquivos de textura Lens_flare1.dds e grey.dds ausentes não aparecem mais no
console ao executar o nível StarterGame pela primeira vez.
• As janelas pop-up de erro não aparecem mais ao abrir os níveis Guia de conceitos básicos.
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao ativar a variável do console
r_AlphaBlendLayerCount caso tenha uma placa gráfica Nvidia.
• Erros de rastreamento de pilha para ListenToGlobal e Property Delay não aparecem mais no
console depois que você derrotar o robô segurando o cartão azul.
• Um aviso do analisador XML não aparece mais no console ao interagir com o exemplo de horário do dia.
• O aviso CameraBus para SetFov não aparece mais no console ao alternar para o modo de jogo no
nível StarterGame.
• Avisos de renderização para ScreenFader não aparecem mais no console ao carregar o nível
StarterGame em Lumberyard Editor.
• Erros de pilhas serializados não aparecem mais no console ao carregar o nível StarterGame em
Lumberyard Editor.
• Jack não aparece mais preso após concluir uma animação de salto no modo de jogo.
• Os bancos de som são atualizados para oferecer suporte ao Wwise LTX 2017.2.2.
• A espuma do rio aparece corretamente perto das bordas da água.
• O projétil lançador de granada agora é acionado corretamente pelo meio do centro da mira.
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• Um objeto que exibiu o arquivo defaultparticle.dds no modo de jogo agora é exibido
corretamente.
• Em áreas onde Jack não está em pé, a iluminação e as cores dessas áreas agora aparecem
corretamente.
• Nós órfãos para componentes Point Light e Transform não aparecem mais no IntroSequence.
• Jack agora move corretamente ao mirar e mover retroativamente ao mesmo tempo.
• Ao instanciar o CommsArray_jumpUpgrade.slice, Interior_auto_doors.slice ou gun.slice
em um nível, a entidade agora aparece no local da janela de exibição especificada.
• Ao instanciar o building_lrg.slice e build_sml.slice em um nível, a entidade será exibida
corretamente acima do terreno.
• Jack não fica preso em um movimento de queda infinita quando está entre dois caixotes.
• Os pés de Jack agora movem corretamente e, ao mesmo tempo, disparam a arma e giram a câmera.

UI Editor
O UI Editor tem as seguintes correções:
• Lumberyard Editor não para mais de funcionar ao alternar para uma tela de interface do usuário com
uma fatia em que o elemento filho foi excluído e enviado a fatia em outra tela.
• Lumberyard Editor não para de funcionar mais ao alterar idiomas no UI Editor usando o arquivo
NotoSans.fontfamily.
• Scripts Lua usados em uma tela da interface do usuário agora são totalmente carregados antes que a
tela seja ativada.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• Ao executar um jogo com o verificador de pilha Lua habilitado no arquivo ScriptContext.h, o mesmo
não exibe mais a contagem incorreta na vinculação de rede Properties_NewIndex.
• O Gerador de código AZ não para mais de funcionar ao especificar o mesmo nome e descrição em um
nó Script Canvas personalizado.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.16 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 446)
• Android (p. 446)
• Android Studio (p. 447)
• Animation Editor (p. 447)
• Triggers e objetos de área (p. 447)
• API de construção de ativos (p. 447)
• Pipeline de ativos (p. 448)
• Áudio (p. 448)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 449)
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• Componentes de áudio do EBus (p. 449)
• Componente Audio Proxy (p. 450)
• Cloud Canvas (p. 450)
• Gems Cloud (p. 451)
• Gem da nuvem do Defect Reporter (p. 453)
• Cloud Gem Portal (p. 453)
• Variáveis de console (p. 453)
• CryEngineNonRCModule (p. 453)
• CryEntity (p. 454)
• Tipos de dados (p. 454)
• Componente Decal (p. 454)
• Servidor dedicado (p. 454)
• DirectX 12 (p. 455)
• Configurações de FBX (p. 455)
• Fluxograma (p. 455)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 456)
• Projetos de jogos (p. 456)
• Gems (p. 456)
• Geppetto (p. 456)
• Mapas de brilho (p. 457)
• Gráficos (p. 457)
• Arquivo de mapa de altura (p. 458)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 458)
• Incredibuild (p. 458)
• Caminhos de instalação (p. 458)
• iOS (p. 459)
• Elementos de reflexo (p. 459)
• Linux (p. 459)
• Lmbr.exe (p. 459)
• Lumberyard Editor (p. 460)
• Instalação do Lumberyard (p. 460)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 461)
• Lmbr.exe (p. 462)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 462)
• Lyzard.exe (p. 462)
• macOS (p. 463)
• Mannequin (p. 463)
• Navegador do material (p. 463)
• Material Editor (p. 465)
• Maya (p. 465)
• Mobilidade (p. 465)
• Amostra para multijogador (p. 466)
• Editor de partículas (p. 466)
• Controle de fonte do Perforce (p. 467)
• Física (p. 467)
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• Configurador de projetos (p. 467)
• Compilador de recursos (p. 468)
• SamplesProject (p. 468)
• Script Canvas (p. 468)
• Fatias (p. 469)
• Jogo para iniciantes (p. 469)
• Componente de malha estática (p. 471)
• Substance Editor (p. 471)
• Texturas de terreno (p. 471)
• Track View (p. 471)
• Componente Trigger Area (p. 472)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 472)
• UI Editor (p. 472)
• Realidade virtual (p. 472)
• Compatível com Visual Studio (p. 473)
• Sistema de compilação do Waf (p. 473)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 474)
• Diversos (p. 474)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O Lumberyard não é compatível com o Android NDK r18 ou com versões mais recentes.
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• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• O Android SDK Build-Tools versão 24 e mais antigos não pode compilar o Samples Project. Como o
Samples Project exige a Android Billing Library, você deve usar o Android SDK Build-Tools versão 25 ou
mais recente.
• Você pode receber a seguinte mensagem de erro de compilação: "A tarefa em 'javac' não foi executada
por algum motivo." Isso ocorre se os arquivos de saída gerados excederem o tamanho máximo para
a plataforma de host. Para contornar este problema, use um caminho mais curto para seu projeto ou
instalação do Lumberyard.

Android Studio
A versão do plug-in gradle experimental que é usado para geração de projeto não é mais suportada.
A versão mais recente (gradle-experimental:0.11.+) não pode ser usada devido a um bug.
Para resolver esse problema, use uma versão anterior do plug-in gradle experimental, como gradleexperimental:0.9.3. Use android_studio.py (localizado no diretório /lumberyard_version/
dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para atualizar a versão. Depois de importar o projeto,
atualize a versão do gradle wrapper para 3.3. Não atualize automaticamente para a versão mais recente
do plug-in do gradle experimental.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• Se você escolher File, Save Selected Actors e, ao mesmo tempo, vários atores estiverem abertos,
todos os atores serão fechados, exceto o ator aberto mais recentemente. As alterações feitas ao atores
também serão perdidas.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
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completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.
• Ao processar ativos, um problema ocorre na configuração da CPU AMD Ryzen que pode fazer com que
o computador não responda.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.
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• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o Wwise
2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão anterior do
Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt (localizado
no diretório lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
•
•
•
•
•

AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus

Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.
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Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
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• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de fala do Cloud Canvas grava arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contém vários gems da
nuvem ou grupos de recursos, a transação da implantação pode não ser bem-sucedida. Para contornar
este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.
• Você pode ver uma mensagem de erro ao definir ou limpar o perfil padrão em uma janela de linha de
comando.
• Você pode ver um status Conectado após a tentativa de se inscrever a um canal inexistente, sendo
desconectado pelo comunicador da web, tentando, em seguida, conectar-se novamente.
• O Dynamic Content Manager não atualiza corretamente quando a implementação for alterada. Isso pode
resultar em avisos que aparecem ao lado de arquivos no pacote.
• Ao criar uma pesquisa no jogo, o recurso Export to CSV criará um arquivo de texto em vez de um
arquivo CSV.
• Os arquivos permanecem no console do AWS quando você exclui uma implementação no Resource
Manager e, em seguida, exclui a pilha do projeto na CLI.
• Erros de exclusão da pilha do projeto podem ocorrer se você excluir uma implementação com o
o Resource Manager Cloud Canvas, saída Lumberyard Editor e, em seguida, insere o comando
lmbr_aws project delete. Para resolver isso, execute o Cloud Canvas Cleanup Tool para remover
os recursos órfãos que permanecem após a exclusão da pilha do projeto com falha.
• Ao executar o aplicativo Cloud Gem Samples em um dispositivo iOS usando o Xcode, o cliente não se
conectará ao Open SSL.
• Você pode receber uma mensagem de erro ao usar a função download para fazer download de dados
de um bucket do S3, se o bucket do S3 contiver dados armazenados em pastas.
• Ao escolher Add resource, Lambda function e expande a lista Runtime, você poderá ver, erroneamente,
as opções de tempo de execução Nodejs. Esta não é uma opção válida e impedirá que o Lambda de ser
criado com êxito.
• O Resource Manager exibe conteúdo codificado dos arquivos .zip que estão armazenados no gem
AWSLambdaLanguageDemo.
• Se você inserir um valor mínimo maior que o valor máximo na janela Add Leaderboard, você verá uma
mensagem de erro incorreta.

Gems Cloud
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
451

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Gems Cloud

gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação pode não ser bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os gems
da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter ativado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• No momento, os atributos da sessão não são transmitidos por meio das funções PostContent ou
PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots, intenções e tipos de slot do Amazon
Lex. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem publicados
ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.
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• Se você digitar um E comercial (&), menor que (<) ou aspas (") no campo Input Text, você verá uma
linha de código retornado no campo Caption. Isso ocorre no modo de jogo no nível de amostra de texto
para fala.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Gem da nuvem do Defect Reporter
O Cloud Gem Defect Reporter tem os seguintes problemas conhecidos:
• DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.
• Ao digitar uma string no campo de pesquisa e pressionar Enter, uma lista suspensa é exibida com o
número de resultados de pesquisa exibidos.
• Se você excluir um relatório que é gerado no nível do Defect Reporter Sample, as capturas de tela e logs
correspondentes não são excluídos do diretório do Cache.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do AWS
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.
• Se você remover um nome de jogador na janela Edit Player Account, não será possível salvar as
alterações para a conta do jogador.
• Adicionar uma mensagem com mais de 170 caracteres pode corromper o layout na seção Message
of the Day. Isso impede a capacidade de acessar as opções Edit e Delete para todos os blocos de
mensagens.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.
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CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.
2.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.
No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos antigos em sequências Track View não são automaticamente convertidos em entidades de
componente. Para contornar esse problema, você pode recriar manualmente as sequências no Track
View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:

454

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
DirectX 12

1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 Windows.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.
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Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
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• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguinte nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
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• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.
• O renderizador é limitado a um máximo de 65536 objetos renderizáveis visíveis pela câmeras para
aplicativos que usam o componente Infinite Ocean. Exceder esse limite pode resultar em oscilação e
outros artefatos de renderização indesejáveis.

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
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• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Talvez você tenha problemas com a renderização correta de partículas de GPU em dispositivos iOS,
fazendo com que a tela congele. Para resolver esse problema, reinicie o seu dispositivo iOS.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.
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Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.

Instalação do Lumberyard
O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo executável
do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a versão mais
recente e, em seguida, faça download do instalador.
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Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
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Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
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em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Quando você usa ferramenta de linha de comando Lmbr para criar um projeto de jogo, o pacote de
aplicativos não é criado. O pacote de aplicativos é criado quando você faz o seguinte:
1. Adicione o projeto de jogo para a linha enabled_game_projects no arquivo
user_settings.options. É possível encontrar esse arquivo no diretório _WAF_.
2. Vincule o iniciador. Por exemplo, é possível usar o seguinte comando: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
465

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Amostra para multijogador

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
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• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
O sistema de física possui os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
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• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
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• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
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• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográficas de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
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• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos não podem ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Texturas de terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
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• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion e tentar mover o ajuste da trilha para frente e para trás
em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Se você excluir um elemento filho de uma instância de fatia, adicione um novo elemento filho e escolha
Push to Slice. O ativo de fatia é atualizado corretamente, mas a instância de fatia não tem o novo filho.
Para contornar esse problema, exclua o elemento filho e pressione a alteração antes de adicionar um
novo elemento filho e enviar essa alteração.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
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• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para \lumberyard_version\dev.
Digite lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado para reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard é compatível com o Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Uma incompatibilidade na interface binária de aplicativos (ABI) existe entre o Visual Studio 2017
versão 15.6.6 e a versão 15.7.4. Isso pode causar problemas de incompatibilidade com arquivos .dll
predefinidos no Lumberyard. Para contornar esse problema, atualize o Visual Studio 2017 para a versão
15.7.4 ou mais recente.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.
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Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
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• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.15 (julho de 2018)
Lumberyard Beta 1.15 adiciona mais de 200 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade, cujas
sugestões nos ajudaram a fazer um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard,
siga-nos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 476)
• Melhorias e mudanças (p. 481)
• Correções (p. 485)
• Problemas conhecidos (p. 492)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.15.
Tópicos
• Componentes de rios e estradas do sistema de entidades de componente (p. 476)
• Novos gems da nuvem para o Cloud Canvas (p. 477)
• Novo tutorial: Cinco gems da nuvem para poupar tempo (p. 478)
• Nós de combinação para o Animation Editor (p. 478)
• Suporte para compilador de sombreamentos para macOS (p. 479)
• Suporte para o SDK e a Authoring Tool mais recentes do Audiokinetic Wwise (p. 480)
• Suporte ao Visual Studio 2017 (p. 480)
• Compatibilidade com o SDK (p. 480)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 480)

Componentes de rios e estradas do sistema de
entidades de componente
O Lumberyard 1.15 adiciona os seguintes componentes:
• River – use este componente para criar leitos de rio no terreno e preenchê-los com água em movimento.
O componente River (Rio) usa materiais 2D para criar a ilusão de água corrente. O ideal é que você
use esse componente para criar rios planos ao longo do terreno do nível. Para obter mais informações,
consulte o componente River no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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• Road – use este componente para criar caminhos no terreno. É possível criar estradas que seguem
a curvatura do terreno existente aplicando uma textura sobre textura do terreno. Também é possível
usar o recurso Align heightmap (Alinhar mapa de altura) com o componente Road (Estrada) para
moldar o terreno na altura e curvatura da estrada que você fez. Para obter mais informações, consulte o
componente Road no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Novos gems da nuvem para o Cloud Canvas
O Lumberyard 1.15 apresenta os seguintes gems da nuvem:
Métricas, análises e mapas de calor
Você pode usar esse gem da nuvem para coletar dados orientados por eventos sobre comportamentos
do jogador para análise ou para disparar ações de eventos. Esse gem segue uma arquitetura de
microsserviço sem servidor e implanta um pipeline de ingestão de eventos, mecanismo de consulta, painel
de telemetria e mapas de calor.
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Defect Reporter
Você pode usar esse gem da nuvem para permitir que os engenheiros de QA, testadores e jogadores
marquem locais e ativos no jogo para relatar defeitos. O Defect Reporter captura os dados da sessão
e do jogador no momento do envio, anexa uma captura de tela ao relatório e solicita mais informações
do jogador. Você pode revisar e consultar envios no plug-in do portal do Defect Reporter Cloud Gem.
Os dados brutos são armazenados no Amazon S3, para que você possa importar os dados com
armazenamento de dados padrão e ferramentas de análise.
Compute Farm
Esse gem da nuvem usa o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e um algoritmo "dividir para
conquistar" para aumentar a velocidade de tarefas com uso intensivo de computação. Um exemplo é
incluído para mostrar como você pode usar o gem para classificar as palavras em um dicionário. Você
pode personalizar o exemplo para realizar tarefas como gerar grandes terrenos no mundo ou mapas de luz
estática.
Web Communicator
Você pode usar esse gem para notificar os clientes e os servidores de jogos de eventos importantes.
AWS IoT é usado para enviar notificações para clientes ou servidores de jogos conectados, ao invés
de clientes de jogos ou servidores sondando atualizações. Com a comunicação entre gems, você pode
usar o Web Communicator Cloud Gem em combinação com outros gems da nuvem. Por exemplo, você
pode usar o Player Account Cloud Gem para remover as pontuações de jogadores que são proibidas do
Leaderboard Cloud Gem ou o Dynamic Content Cloud Gem para notificar os clientes de jogos quando um
novo conteúdo está disponível.
Para obter mais informações sobre o Cloud Canvas e esses gems da nuvem, consulte Implementação de
recursos conectados com o Cloud Canvas e Gems da nuvem no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Novo tutorial: Cinco gems da nuvem para poupar
tempo
Você pode usar o seguinte tutorial de vídeo para aprender mais sobre os cinco gems da nuvem úteis para
o projeto de jogo:
• Text to Speech
• Defect Reporter
• Game Metrics
• Dynamic Content
• Compute Farm
Cinco gems da nuvem para poupar tempo para o Amazon Lumberyard

Nós de combinação para o Animation Editor
O EMotion FX Animation Editor ajuda os artistas a criar e animar o comportamento de personagens
complexos. O Animation Editor inclui ferramentas visuais para configurar máquinas de estado hierárquico,
lógica e avançadas árvores de mesclagem hierárquica.
O Lumberyard 1.15 adiciona os seguintes nós:
• Nó Hub – reduz a complexidade das transições, atuando como um nó de passagem. O nó Hub gera a
pose do nó que fez a transição para o nó Hub.

478

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Suporte para compilador de sombreamentos para macOS

• Nó Blend Two Additive – mescla uma pose base e uma pose aditiva, por exemplo, Pose2 em cima da
entrada da Pose1.
• Nó Pose Subtract – subtrai uma pose de outra, por exemplo, Pose2 da Pose1.
• Nó Blend Two – mantém a funcionalidade anterior, mas não oferece mais suporte para o modo Additive
Blend.
• Nó Blend Two (Legacy) – fornece compatibilidade com versões anteriores para as funcionalidades
antigas.

O Animation Editor também oferece suporte para salvar ativos nos formatos binário ou baseado em texto.
Isso permite que você mescle mais facilmente seus dados.
Para obter mais informações, consulte Animation Editor (EMotion FX) no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Suporte para compilador de sombreamentos para
macOS
Não é mais necessário usar um computador com Windows para gerar sombreamentos em metal para
iOS e macOS. O Lumberyard 1.15 inclui um compilador cruzado de sombreamento que se baseia no
compilador de sombreamento do Microsoft DirectX e é compatível com Windows e macOS. O compilador
cruzado do sombreamento converte sombreamentos na linguagem de sombreamento de alto nível (HLSL)
em metal.
Você pode habilitar ou desabilitar o compilador de sombreamento, definindo a variável do console
r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler no arquivo system_ios_ios.cfg. iOS e macOS agora usam
o compilador de sombreamento por padrão.
O compilador de sombreamento remoto (CrySCompileServer) dispõe das seguintes atualizações:
• Agora há suporte para macOS.
• O protocolo de solicitação de sombreamento agora especifica o compilador a ser usado e o sistema
operacional de destino. Isso evita as colisões entre os sombreamentos em cache que são solicitadas
para diferentes compiladores ou sistemas operacionais.
• As solicitações de sombreamento agora são recebidas para o novo compilador de sombreamento para
gerar sombreamentos de metal.
• O compilador de sombreamento remoto agora pode detectar seu caminho. Isso permite que o
compilador de sombreamento remoto seja executado de locais diferentes do caminho local.
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• O arquivo config.ini agora inclui as seguintes opções:

• PrintCommands=1 – imprime os comandos que o compilador de sombreamento remoto usa para
gerar sombreamentos.
• PrintWarnings=1 – imprime os avisos de compilação que o compilador de sombreamento remoto
recebe quando os sombreamentos são gerados.

Suporte para o SDK e a Authoring Tool mais recentes
do Audiokinetic Wwise
O Lumberyard é compatível com Audiokinetic Wave Works Interactive Sound Engine (Wwise), uma
solução de pipeline de áudio com a qual você pode criar soundscapes atraentes no seu jogo. Lumberyard
1.15 oferece suporte ao SDK Wwise versão 2017.2.4.6590. As instruções de configuração estão
disponíveis na página Instalar SDKs opcionais no Assistente de configuração Lumberyard.
O Lumberyard também é compatível com uma versão compacta chamada Wwise LTX. O Lumberyard 1.15
inclui uma nova versão da Wwise LTX Authoring Tool que você pode instalar na página Install software no
Assistente de configuração Lumberyard.
O Lumberyard é compatível com versões anteriores do Wwise SDK versão 2016.x.x.
Para obter mais informações, consulte Adição de áudio e efeitos de som no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Suporte ao Visual Studio 2017
O Lumberyard 1.15 é compatível com o Visual Studio 2017 versão 15.7.4.
Começando com o Visual Studio 2017, a Microsoft agora lança atualizações em um ritmo mais frequente
(em alguns casos, semanalmente). O Lumberyard é testado com a versão mais recente do Visual Studio
disponível durante o ciclo de lançamento.
Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para configurar o Visual Studio 2017, o Visual
Studio de 2015 ou as duas versões. Você deve selecionar pelo menos uma versão para instalar Visual
Studio redistributables adequado. O Waf gera uma solução do Visual Studio que você pode gerenciar com
o arquivo user_settings.options. Esse arquivo encontra-se no diretório \dev\_WAF_. O campo de
versão do Visual Studio no arquivo é atualizado automaticamente com a versão que você instala. Se você
instalar ambas as versões, o arquivo usa o Visual Studio 2015 como o valor padrão.
Para obter mais informações, consulte Requisitos do sistema e Execução do Assistente de configuração
Lumberyard no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.15 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK para C++ versão 1.4.34
• SDK versão 3.2.1 do Amazon GameLift Server

Novos recursos do Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.
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Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.15 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
Tópicos
• AI (p. 481)
• Android (p. 481)
• Animation Editor (p. 481)
• Lote do Processador de ativos (p. 482)
• Áudio (p. 482)
• Cloud Canvas (p. 482)
• Sistema de entidade do componente (p. 482)
• API IJobManager do CryEngine (p. 482)
• Entidades do Designer (p. 482)
• Gems (p. 482)
• Gráficos (p. 482)
• iOS (p. 483)
• Ferramentas herdadas (p. 483)
• Lumberyard Editor (p. 483)
• macOS (p. 483)
• Suporte para dispositivos móveis (p. 484)
• Redes (p. 484)
• Sistema de partícula (p. 484)
• UI Editor (p. 485)
• Diversos (p. 485)

AI
Ao carregar um nível, o sistema de navegação deixa de registrar avisos duplicados sobre volumes de
exclusão inválidos.

Android
O Android NDK r17 agora é compatível.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• A propriedade Retarget Root Node (Nó raiz de redirecionamento) foi adicionada ao painel Actor
Properties (Propriedades do ator) para ajudar a melhorar a qualidade do sistema de redirecionamento.
• Quando os caracteres transicionam para o nó de movimento 180turn, a curva de 180 graus está
concluída.
• O modo Extraction (Extração) agora inclui opções para Blend (Mescla), Target Only (Apenas alvo) e
Source Only (Somente origem).
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Lote do Processador de ativos
O Lote do Processador de ativos agora mostra o tempo total de processamento. Isso pode ajudar você a
rastrear o desempenho.

Áudio
O Lumberyard não oferece mais suporte para o Audiokinetic Wwise SDK versão 2015.x.x e anteriores.

Cloud Canvas
A ferramenta de limpeza do Cloud Canvas deixa de funcionar imediatamente em uma instalação limpa do
Lumberyard. Para usar a ferramenta, faça uma das seguintes opções:
• Primeiro, crie uma pilha de projeto.
• Use a ferramenta de limpeza sem criar uma pilha de projetos. Para obter mais informações, consulte
Liberar recursos da AWS.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O componente Mesh (Malha) agora inclui um recurso de nível de detalhe (LOD) de fade cruzado que
resulta em um fade quase invisível entre os dois LODs do mesmo modelo.

API IJobManager do CryEngine
O sistema de jobs CryEngine e as APIs relacionadas estão obsoletos e serão removidos do Lumberyard.
Isso inclui JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState e DECLARE_JOB. No lugar, use as
APIs AZ::Job.

Entidades do Designer
As entidades do Designer foram convertidas para entidades com componentes Mesh (Malha). Isso permite
que você use essas entidades depois que a ferramenta de designer ficar obsoleta.

Gems
O gem CryLegacy agora inclui CryAction, CryAISystem, CryAnimation, CryEntitySystem e
CryScriptSystem. O gem CryLegacy é necessário para projetos de jogos que são criados em Lumberyard
1.15. O CryEntities ficará obsoleto em uma versão futura.

Gráficos
O sistema de gráficos teve os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O tamanho do grupo de streaming de textura agora está baseado na quantidade de memória de GPU
disponível. Anteriormente, o tamanho do grupo de streaming de textura era limitado por um valor
arbitrário.
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• A iluminação global agora funciona com os componentes de malha e as fatias dinâmicas.

iOS
As otimizações relacionadas à GPU para dispositivos iOS foram feitas para retornar aproximadamente 2-3
ms em todo o quadro.

Ferramentas herdadas
O Lumberyard 1.15 desabilita a IU antiga para todos os projetos de jogo, por padrão. Anteriormente, a IU
antiga era habilitada somente se o gem CryEntity Removal era habilitado.
Se a IU antiga já está desabilitada no seu projeto de jogo, você pode executar uma das seguintes ações:
• Abra o nível para converter ou excluir qualquer CryEntities antigo que esteja no nível.
• Abra o nível para habilitar a IU antiga e manter o CryEntities antigo.

Note
As ferramentas antigas na IU antiga estão obsoletas e serão removidas em uma versão
futura do Lumberyard. Essas ferramentas incluem o Visualização do banco de dados, o editor
Fluxograma, Object Selector, Layer Editor, Navegador de ativos antigo e o Barra de rolagem.
• Ative a IU antiga fazendo o seguinte:
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.
3.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.
Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.

4.

Clique em OK.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Agora você pode usar os seguintes atalhos de teclado no Lumberyard Editor:
• Q – Move a câmera para cima na janela de exibição
• E – Move a câmera para baixo na janela de exibição
• O Lumberyard Editor não inclui mais as opções de menu Tools, Scene Settings.
• Agora você pode definir as preferências da câmera da janela de visualização na janela Preferences.
Isso permite que você especifique se a câmera deve permanecer na posição atual após sair do modo de
jogo. Para acessar essa janela no Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.
Na janela Preferences, em General Settings, selecione ou apague Restore Viewport Camera on Game
Mode Exit.
• A contagem de entidade agora está incluída nas informações que são exibidas na janela de exibição.

macOS
O macOS tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
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• O Lumberyard para macOS agora é compatível com a variável do console r_MultiThreaded. Um
thread que é separado do thread principal é usado para renderizar o trabalho da CPU. O thread de
renderização foi atualizado para uma prioridade mais alta.
• O Lumberyard para macOS agora é compatível com reflexos de lente.
• As otimizações de metal relacionadas à GPU foram feitas para retornar aproximadamente 2-3 ms em
todo o quadro.

Suporte para dispositivos móveis
Android e iOS têm os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O Lumberyard 1.15 agora oferece suporte a multitoque na interface do usuário.
• O Lumberyard para dispositivos móveis agora é compatível com a variável do console
r_MultiThreaded. Um thread que é separado do thread principal é usado para renderizar o trabalho
da CPU. O thread de renderização foi atualizado para uma prioridade mais alta.
• O Lumberyard para dispositivos móveis agora é compatível com reflexos de lente.
• O tamanho mínimo do aplicativo foi reduzido. Este é um resultado da movimentação de sistemas antigos
ao gem CryLegacy.

Redes
O sistema de redes tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O servidor GameLiftLocal agora pode ser executado em uma VM ou máquina remota.
• Um EpsilonThrottler foi adicionado ao AZ::Vector para filtrar o ruído de simulação física que é
usado no componente Transform (Transformação).
• AZ::Component:DependencyArrayType mudou de um AZStd::fixed_vector para um
AZStd::vector dinâmico. Não há alterações se você já estava usando DependencyArrayType no
seu código.
• As verificações do parâmetro Nullptr foram removidas do InternalMultiplayerEvents::Connect.
• Os problemas de conexão do Amazon GameLift, quando um cliente definitivo se conecta, foram
corrigidos.

Sistema de partícula
O sistema de partícula tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Agora, você pode usar as configurações Camera Non-Facing Fade (Atenuação não voltada para a
câmera) para esmaecer partículas com base no ângulo em relação à câmera.
• Agora, você pode usar a configuração Size Z (Tamanho Z), juntamente com Size X (Tamanho X) e Size
Y (Tamanho Y), para dimensionar partículas de malha personalizadas.
• A renderização de pele agora é compatível com ordem de transparência correta através da
transparência independente de pedido (OIT). Isso permite a renderização de qualquer número de
camadas de pele sobre outra.
• O gráfico Strength Over Particle Life para taxa de rotação agora ajusta corretamente a velocidade de
rotação.
• As funcionalidades Copy (Copiar), Paste (Colar) e Reset to Default (Redefinir para padrão) agora
funcionam para curvas.
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• As estatísticas para depuração na tela agora são calculadas. Anteriormente, a taxa de preenchimento
sempre mostrava 0.
• Os segmentos de feixe agora estão alinhados e não estão mais ausentes.
• As configurações Velocity XYZ (Velocidade XYZ) agora são ignoradas nas formas do emissor.
• As propriedades não são mais erroneamente marcadas como alteradas (com um destaque laranja) se
elas não foram alteradas.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os barramentos de eventos para os sistemas de IU agora são expostos ao Script Canvas. Isso permite
que você use o Script Canvas para gerar um script da IU.
• O UiMaskComponent agora é compatível com vários componentes de visual de máscara. Isso permite
que você mova visuais de máscara sem mover os elementos filho. Você pode fazer isso definindo a
propriedade Child Mask Element (Elemento de máscara filho) no componente UiText.

Diversos
Você não receberá mais um aviso enganoso ao gerar entidades com ativos do Script Canvas.

Correções
O Lumberyard Beta 1.15 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• AI (p. 486)
• Android Studio (p. 486)
• Animation Editor (p. 486)
• Navegador de ativos (p. 487)
• Processador de ativos (p. 487)
• Cloud Canvas (p. 488)
• Sistema de entidade do componente (p. 488)
• Gráficos (p. 488)
• Lmbr.exe (p. 489)
• Lumberyard Editor (p. 489)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 490)
• macOS (p. 490)
• Mobilidade (p. 490)
• Redes (p. 490)
• Script Canvas (p. 490)
• Jogo para iniciantes (p. 491)
• UI Editor (p. 492)
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• Diversos (p. 492)

AI
O componente Navigation Area (Área de navegação) já não destrói e recria áreas de navegação enquanto
o nível está sendo carregado.

Android Studio
O Android Studio tem as seguintes correções:
• Os ativos agora são implantados corretamente a partir da solução do Android Studio para o dispositivo
Android.
• As compilações do Android Studio agora usam a mesma versão Java que as compilações Waf
autônomas.

Animation Editor
O Animation Editor tem as seguintes correções:
• Quando todos os layouts são removidos, o Animation Editor usa o layout AnimGraph como o padrão.
• Agora, você pode criar atores usando apenas dados de ossos e sem um quadro de animação.
• Quando você alterna o controle de visibilidade para uma fatia em uma entidade de ator no Descritor de
entidades, o ator não renderiza mais na janela de exibição.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você tenta gravar uma animação Animation
Graph por 10 minutos ou mais.
• As alterações que você fizer nos seguintes locais agora serão salvas:
• Edit (Editar), Preferences (Preferências), General (Geral), Render plugin properties (Propriedades do
plug-in de renderização)
• Edit (Editar), Preferences (Preferências), General (Geral), Select Color (Selecionar cor)
• A opção File, Reset agora seleciona as opções apropriadas com base nos elementos no espaço de
trabalho.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você seleciona uma janela Anim Graph vazia
sem um arquivo de gráfico de animação carregado e pressiona Backspace.
• Agora, você pode usar o Animation Editor com projetos de jogos externos.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você salva conjuntos de movimentos que
contêm movimentos indefinidos.
• A simulação do gráfico de animação no nível de amostra Advanced_RinLocomotion agora sincroniza
corretamente.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você adiciona todas as malhas na janela
Collision Mesh Setup. Para adicionar todas as malhas, siga estas etapas:
1.

No Animation Editor, no painel Actor Manager, clique no ícone de pasta.

2.

Na janela Pick EMotion FX Actor, selecione o arquivo do ator e, em seguida, clique em OK.

3.

No painel Actor Manager (Gerenciador de atores), em Actor Properties (Propriedades do ator),
clique no botão de configuração para Collision Mesh Setup (Configuração de malha de colisão).

4.

Na janela Collision Mesh Setup (Configuração de malha de colisão), clique com o botão direito em
um item da lista de atores e, em seguida, selecione Add all towards root to selection (Adicionar
todos em direção à raiz para seleção).
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• A opção Auto Load Last Workspace (Carregar automaticamente último espaço de trabalho) agora abre o
espaço de trabalho usado anteriormente.
• As opções a seguir foram removidas por não serem compatíveis com o Lumberyard: Hide Scale Actor
Data, Scale Motion Data, Scale Anim Graph Data e Collision Mesh Setup.
• Agora, você pode usar as ferramentas Transform (Transformar), Rotation (Girar) e Scale (Escalar) em
todos os tipos de visualização da câmera (frontal, traseira, esquerda e direita).
• Agora, você pode usar a ferramenta Rotation (Girar) e seus gizmos na janela de visualização e na parte
superior e inferior do tipo de visualização da câmera.
• Agora, você pode selecionar os conjuntos de movimentos filho do componente AnimGraph.
• Quando você oculta um ativo de ator no Descritor de entidades, o modelo não aparece mais na janela de
exibição.
• O recurso Setup Phonemes foi removido. Você não pode adicionar um fonema a um conjunto de
fonemas.
• Ao criar várias predefinições de eventos, você deve especificar nomes exclusivos para cada predefinição
de evento.
• Ao tentar reproduzir um movimento sem um arquivo de ator aberto, agora você verá uma mensagem de
erro com mais informações.
• Quando você adiciona um movimento a um conjunto de movimentos e, em seguida, o salva, a lista
Motion Set (Conjunto de movimentos) agora mostra o conjunto de movimentos salvo.
• A janela Time View (Visualização do tempo) não se expande mais indefinidamente quando você
adiciona trilhas de eventos.
• Você não verá mais mensagens errôneas sobre a ativação quando carregar um espaço de trabalho.
• Quando você limpa (desabilita) a caixa de seleção Draw character para um componente Actor no
Inspetor de entidades, o personagem não será mais exibido no modo de jogo.
• O painel Morph Targets não é mais limpo quando você troca de painéis.
• Você deve habilitar o gem CryLegacyAnimation para usar o componente Ragdoll e outros componentes
CryAnimation antigos.
• Os movimentos Jump (Saltar) e Forage (Buscar alimento) não são mais incluídos no conjuntos de
movimentos definidos para o nível Simple_JackLocomotion.
• Você não pode mais arrastar erroneamente ativos .animgraph para a janela de exibição.
• As janelas do Animation Editor não têm mais uma borda dupla.

Navegador de ativos
Os dados de geometria não estão mais ausentes quando você usa a opção Export Selected Objects.

Processador de ativos
O Processador de ativos tem as seguintes correções:
• O Processador de ativos agora pode processar fatias que contêm um componente Infinite Ocean.
• A guia Actor agora é exibida nas configurações de .fbx depois que o Processador de ativos processa
um arquivo .fbx.
• O Processador de ativos agora pode processar o arquivo rinActor.fbx.
• O Processador de ativos não tenta mais reconstruir os ativos várias vezes.
• As mensagens de erro não aparecem mais quando o Processador de ativos reinicia e os gems
começam a carregar.
• Os arquivos i_caf agora compilam corretamente.
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Cloud Canvas
O Cloud Canvas teve as seguintes correções:
• O link de documentação na saída de lmbr_aws foi atualizado para a URL correta.
• Agora, você pode usar os botões Clear Content (Limpar conteúdo) e Delete Pak (Excluir pak) para limpar
um arquivo de conteúdo dinâmico.
• O mapa e gem Text-to-Speech agora funcionam em todas as regiões compatíveis.
• Você não verá mais erro ao criar ou excluir uma pilha de implantação.
• O processo para criar as pilhas do projeto agora começa imediatamente no Cloud Canvas Resource
Manager.
• O Cloud Canvas Resource Manager não para mais de funcionar quando você tenta adicionar vários
recursos da AWS, como uma tabela do DynamoDB, função do Lambda, bucket do Amazon S3, tópico do
Amazon SNS ou fila do Amazon SQS.
• O Cloud Gem Portal agora funciona como o esperado ao criar implantações com diferentes grupos de
recursos. Anteriormente, o painel e os gems da nuvem não eram carregados.
• As mensagens no Cloud Gem Portal agora permanecem ativas por até 12 horas após a data de término
com relação ao fuso horário do jogador.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade componente possui as seguintes correções:
• Ao ajustar a largura, o Inspetor de entidades agora é redimensionado de forma consistente.
• O atalho de teclado Delete agora funciona no Descritor de entidades.
• A rotação do objeto original agora é mantida quando você pressiona a tecla Alt e, ao mesmo tempo, usa
a opção Align to Object. Se você deseja alterar a rotação do objeto original de acordo com o destino,
pode usar a opção Align to Object (Alinhar ao objeto) sem pressionar a tecla Alt.
• As opções do menu de contexto agora funcionam corretamente quando você clica com o botão direito do
mouse no componente Inspetor de entidades.
• Agora, você pode criar fatias dinâmicas de uma entidade que tem um componente Camera.
• As entidades não são mais geradas em posições imprecisas.
• O componente Transform agora pode lidar com a oscilação da transformação.
• Você não poderá mais adicionar ou editar componentes Fluxograma a menos que habilite as
ferramentas herdadas. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.
• Quando é convertido para o sistema de entidade do componente, o pincel físico antigo agora retém
informações de física.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar se um componente Netbinding não for encontrado.

Gráficos
O sistema de gráfico possui as seguintes correções:
• Agora, você pode fazer com que um material opaco seja transparente em tempo de execução.
• A variável de console r_MeasureOverdraw agora funciona corretamente no modo de renderização de
depuração de overdraw.
• Agora, você pode usar a variável do console r_WaterReflections para alternar os reflexos da água.
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• A divisão por zero não para mais de funcionar quando você usa a superamostragem e define a largura e
altura do renderizador como 0.

Lmbr.exe
Não aparecem mais mensagens de erro quando você executa comandos disponíveis.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• O parâmetro Cover obsoleto foi removido da janela Generation no Terrain Editor.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você clica duas vezes em Assign Splat Map na
ferramenta Camadas de textura Terrain e uma camada não for selecionada.
• O sistema de vegetação agora usa o LOD 4 e o LOD 5 corretamente. Anteriormente, o sistema de
vegetação usava LOD 0 e LOD 1, o que afetava o desempenho.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar se você usar a variável do console
r_ShowRenderTarget para exibir um destino de renderização temporário e, em seguida, sair do modo
de jogo.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você atualiza os buffers de índice e vértice.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você grava em um buffer constante e tenta
mapear um sub-recurso.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você exclui uma macro sem nome da janela
Configure ToolBox Macros. Para configurar as macros, escolha Game (Jogo), Debugging (Depuração),
Configure ToolBox Macros (Configurar macros da caixa de ferramentas).
• O Descritor de entidades não está mais no modo de visualização. O rótulo de visualização foi removido
da barra de título.
• O botão Select Current Layer não é mais exibido na barra de ferramentas do editor. Para usar essa
opção, você deve habilitar o gem CryLegacy.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você define a variável de console r_Stats
como 1.
• Agora, você pode usar AzQtComponents para definir explicitamente a versão do SDK do Windows a
ser usada. Isso reduzirá os problemas de compilador para determinados projetos.
• O feed de notícias na janela Welcome to Lumberyard já não interfere com a capacidade de fechar a
janela.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você sai do modo de jogo no mapa do
StarterGame.
• O log do Console não relata mais as alterações de hardware erroneamente.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você pressiona repetidamente a tecla
Esc para fechar a janela Legacy Entities Detected. Esse problema ocorria ao abrir os níveis
Fur_Technical_Sample e Advanced_RinLocomotion.
• O arquivo grey.dds não está mais ausente em novos projetos; ele está localizado no diretório
/lumberyard_version/dev/Engine/EngineAssets/Textures.
• O atalho de teclado Ctrl+Z agora funciona corretamente.
• Agora, você pode redefinir a janela de exibição para a exibição padrão.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você sai da janela Select Color para a
ferramenta de seleção de cores.
• As mensagens de erro não aparecem mais quando você carrega um nível com ativos ausentes da janela
Welcome to Lumberyard.
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• Os atalhos de teclado agora funcionam conforme o esperado. Anteriormente, eles não funcionavam no
editor se o UI Editor ou Script Canvas estivessem abertos. Eles também não funcionavam no Material
Editor.
• A janela Console agora mostra mensagens de erro mais detalhadas para scripts ausentes.
• A barra de título do editor não mostra mais o nome do nível depois que um nível é fechado.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem as seguintes correções:
• O MBCS MFC Library para Visual Studio 2015 não é mais necessário para usar o Lumberyard.
• Você pode clicar em Install all na guia Install required SDKs para fazer download e instalar todos os
SDKs necessários.

macOS
O macOS teve as seguintes correções:
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você altera o layout para um que tenha mais
de uma janela de exibição.
• Todas as ferramentas do Animation Editor no Windows e macOS agora funcionam conforme o esperado.

Mobilidade
As alterações de orientação que são baseadas em dados de sensor agora funcionam corretamente nos
dispositivos Android e iOS.

Redes
O sistema de rede tem as seguintes correções:
• Os pacotes do GridMate agora são marcados com a hora em que a alteração ocorreu.
• O Amazon GameLift agora aceita oito clientes conforme o esperado.
• Agora, vários clientes podem se conectar ao host do MultiplayerSample (servidor dedicado ou iniciador)
e reproduzir o jogo sem problemas.
• O MultiplayerSampleLauncher_Server.exe não para mais de funcionar quando você insere o
comando mpdisconnect no iniciador do servidor enquanto dois ou mais clientes estão conectados.
• O GridMember::OnKick não para mais de funcionar se uma mensagem inicial for recebida quando o
host já tiver fechado a sessão.
• O cliente agora pode encontrar e se conectar a um servidor, mesmo se nenhum valor padrão é
fornecido.
• O LightningArcComponentNotificationBus agora notifica apenas a entidade que teve um efeito
acionado.

Script Canvas
O Script Canvas tem as seguintes correções:
• O texto do pino de origem para os seguintes nós agora está corrigido: Get Forward, Get Righte Get Up.
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• O editor Script Canvas não para mais de funcionar quando você move rapidamente o ponteiro entre
campos de propriedades editáveis.
• O nó On Graph Start (Ao iniciar gráfico) agora executa o nó Entity Activated (Ao ativar entidade).
• O sistema de rastreamento reverso no Lua foi atualizado para impedir que os eventos de tique do
sistema sejam enviados durante a inicialização. Anteriormente, o barramento de tique começava a
contagem cedo. Se um elemento da interface do usuário, como uma caixa de diálogo, aparecesse, os
sistemas parcialmente inicializados começavam a receber eventos de tique.
• Você não verá mais um erro ao usar a mesma referência do Script Canvas para gerar várias entidades.
• Agora, um valor padrão é selecionado para as variáveis do Script Canvas que têm listas suspensas.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você usa os nós Get da Cloud Canvas.
• A porta agora fecha corretamente no nível ScriptCanvas_Basic_Sample.
• A lista Open Recent agora inclui gráficos do Script Canvas que eram abertas a partir de um componente
do Script Canvas.
• Agora, você pode converter em lote pastas com ativos diferentes dos arquivos .scriptcanvas.
• Os níveis agora permanecem estáveis mesmo quando uma referência de efeito de partícula no Lua é
acionada antes de um nível ser descarregado.
• O console agora mostra uma mensagem se um nó Set Variable não tiver uma conexão de dados.
• Quando você clica com o botão direito do mouse em um nó do Script Canvas e escolhe Delete Node, as
informações do nó agora são removidas do Node Inspector.
• O editor Script Canvas não para mais de funcionar quando você salva o gráfico.
• A macro AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER_WITH_DOC agora aplica rótulos de pinos a um nó.
• Os nós Get (Obter) e Set (Definir) agora têm campos de propriedade que podem ser editados.
• Os nós Set agora passam seus valores e elementos como saída no lado direito do nó.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você edita o vetor, o ID da entidade ou os
valores do quaternião para os nós do Script Canvas.
• O nó Node Inspector não mostra mais dois títulos expansíveis para as informações do nó.
• O menu View (Exibir) agora mostra o status visível do Variable Manager (Gerenciador de variáveis).
• Se você tentar editar um arquivo Lua que não está com check-out, será solicitado a fazer check-out do
arquivo antes de poder editá-lo.
• O editor Script Canvas não para mais de funcionar após usá-lo por várias horas.
• Os nós Math agora são agrupados na Node Palette.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você adiciona ou desfaz vários nós de
comentário.
• O check-out dos ativos do Lua agora é feito corretamente no Perforce.

Jogo para iniciantes
O nível Starter Game (Jogo para iniciantes) teve as seguintes correções:
• Os objetos de designer antigos foram convertidos para entidades do Lumberyard.
• Agora, você pode executar o nível Starter Game no macOS com XCode no modo de depuração.
• O nível Starter Game não para mais de funcionar quando você realiza curvas apertadas, como curvas de
movimento ou curvas em zigue-zague.
• As ferramentas de animação herdadas são habilitadas por padrão.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você sai do modo de jogo depois de ver a tela
Mission: Failed.
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UI Editor
O UI Editor tem as seguintes correções:
• A unidade de espaçamento de caracteres do componente UiText foi corrigida para 1/1000 de emes,
onde 1 eme é igual ao tamanho da fonte. Essa correção afeta qualquer componente de UiText que usa a
configuração Character Spacing (Espaçamento entre caracteres).
• Agora, quando UiSpawnerComponent::OnEntityContextSliceInstantiated é executado, você
recebe uma notificação para cada fatia que é gerada.
• O controle deslizante da interface de usuário agora arredonda para a próxima etapa conforme o
esperado.
• Agora, você pode carregar níveis que têm telas de interface do usuário que renderizam para a textura. O
método CreateDepthSurface foi atualizado para usar o thread correto para renderizar o contexto. O
membro FX_CreateDepthSurface também foi removido.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• Os vazamentos de memória foram corrigidos para os arquivos terrain_node_compile.cpp e
terrain_sector.h.
• O script Python export_all_levels agora funciona.
• O compilador de recursos não para mais de funcionar quando você adiciona ou modifica o Blend Shapes
Modifier (Modificador de formas mescladas).
• A desserialização de um vetor agora limpa os elementos anteriores.
• Agora, você pode compilar win_x64_vs2017_profile e win_x64_vs2015_profile_test, conforme o
esperado.
• O arquivo lmbr_create.log agora é criado depois que você compila um projeto de jogo externo.
• O teste AssetCatalog::GetDirectProductDependencies agora retorna as dependências
corretas somente para o produto consultado.
• Quando você adiciona uma camada externa na guia Layers na pasta Barra de rolagem, uma pasta
devassets não aparece mais erroneamente no diretório dev.
• Clicar no botão x na janela do servidor dedicado agora desliga o mecanismo corretamente.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.15 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 494)
• Android (p. 494)
• Android Studio (p. 495)
• Animation Editor (p. 495)
• Triggers e objetos de área (p. 496)
• API de construção de ativos (p. 496)
• Pipeline de ativos (p. 496)
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• Áudio (p. 497)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 497)
• Componentes de áudio do EBus (p. 498)
• Componente Audio Proxy (p. 498)
• Cloud Canvas (p. 498)
• Gems Cloud (p. 499)
• Gem da nuvem do Defect Reporter (p. 501)
• Cloud Gem Portal (p. 501)
• Sistema de entidade do componente (p. 501)
• Variáveis de console (p. 501)
• CryEngineNonRCModule (p. 502)
• CryEntity (p. 502)
• Tipos de dados (p. 502)
• Componente Decal (p. 502)
• Servidor dedicado (p. 502)
• DirectX 12 (p. 503)
• Configurações de FBX (p. 503)
• Fluxograma (p. 503)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 504)
• Projetos de jogos (p. 504)
• Gems (p. 504)
• Geppetto (p. 504)
• Mapas de brilho (p. 505)
• Gráficos (p. 505)
• Arquivo de mapa de altura (p. 506)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 506)
• Incredibuild (p. 506)
• Caminhos de instalação (p. 506)
• iOS (p. 507)
• Elementos de reflexo (p. 507)
• Linux (p. 507)
• Lmbr.exe (p. 507)
• Lumberyard Editor (p. 507)
• Instalação do Lumberyard (p. 508)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 508)
• Lmbr.exe (p. 510)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 510)
• Lyzard.exe (p. 510)
• macOS (p. 511)
• Mannequin (p. 511)
• Navegador do material (p. 511)
• Material Editor (p. 513)
• Maya (p. 513)

493

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max

• Mobilidade (p. 513)
• Amostra para multijogador (p. 514)
• Editor de partículas (p. 514)
• Controle de fonte do Perforce (p. 515)
• Física (p. 515)
• Configurador de projetos (p. 515)
• Compilador de recursos (p. 516)
• SamplesProject (p. 516)
• Script Canvas (p. 516)
• Fatias (p. 517)
• Jogo para iniciantes (p. 517)
• Componente de malha estática (p. 519)
• Substance Editor (p. 519)
• Texturas de terreno (p. 519)
• Track View (p. 519)
• Componente Trigger Area (p. 520)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 520)
• UI Editor (p. 520)
• Realidade virtual (p. 520)
• Compatível com Visual Studio (p. 521)
• Sistema de compilação do Waf (p. 521)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 522)
• Diversos (p. 522)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
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antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O Lumberyard não é compatível com o Android NDK r17-beta1 ou com versões mais recentes.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.
• O Android SDK Build-Tools versão 24 e mais antigos não pode compilar o Samples Project. Como o
Samples Project exige a Android Billing Library, você deve usar o Android SDK Build-Tools versão 25 ou
mais recente.

Android Studio
A versão do plug-in gradle experimental que é usado para geração de projeto não é mais suportada.
A versão mais recente (gradle-experimental:0.11.+) não pode ser usada devido a um bug.
Para resolver esse problema, use uma versão anterior do plug-in gradle experimental, como gradleexperimental:0.9.3. Use android_studio.py (localizado no diretório /lumberyard_version/
dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para atualizar a versão. Depois de importar o projeto,
atualize a versão do gradle wrapper para 3.3. Não atualize automaticamente para a versão mais recente
do plug-in do gradle experimental.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Save All e Save Workspace têm a mesma funcionalidade.
• As malhas com skin só funcionam com uma escala uniforme de 1.0 ao longo da hierarquia de ossos.
• A função Attach To no componente Actor não está funcionando corretamente. Por exemplo, se você
escolher Actor Attachment como o tipo de anexo, o anexo de posição não funcionará corretamente. Para
resolver esse problema, você pode usar o componente Attachment para anexar a outras entidades.
• Se um personagem desaparecer da vista frontal no painel de renderização do Animation Editor, você
poderá escolher o modo de exibição de quatro câmeras, clicar com o botão direito do mouse no
personagem na janela de exibição e escolher Reset Transform.
• No Animation Editor, pequenas animações de transformação podem ocasionalmente resultar em
quadros-chave ausentes. Para contornar esse problema, clique com o botão direito do mouse no seu
arquivo .fbx no Navegador de ativos e escolha Edit Settings. Na guia Motions, para Add Modifier,
escolha Compression settings. Altere os valores padrão para Max translation error tolerance e Max
rotation error tolerance para 0 e clique em Update.
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se você ativar o gem
CryLegacyAnimation e o gem EMotion FX Animation.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• As opções de configuração a seguir não funcionam:
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• Scale Actor Data (Escalar dados de ator)
• Scale Motion Data (Escalar dados de movimento)
• Scale Anim Graph Data (Escalar dados de gráfico de animação)
• Collision Mesh Setup (Configuração de malha de colisão)
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Lumberyard Editor para de funcionar quando você tenta abrir
o Animation Editor com o botão Open in (Abrir no Animation
Editor)
Esse problema ocorre no Windows 10 quando o componente Actor (Ator) tem um ativo de ator atribuído
a ele.
• Os anexos de skin não seguem os atores com animações.
• Os atores não são compatíveis com dois conjuntos de UV durante a renderização.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você adicionar movimentos com um valor de 0,0 nos
parâmetros x e y enquanto um gráfico de animação está ativo.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deverá reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
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• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.
• O Processador de ativos pode congelar se você executar o Xcode para Mac e depois executar o
Processador de ativos no modo de perfil.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
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em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.

Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
1. Execute a atualização do recurso.
2. Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
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3. Recarregue o nível.
4. Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando
você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de fala do Cloud Canvas grava arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Se você tentar criar ou atualizar uma pilha de implantação do Cloud Canvas que contém vários gems da
nuvem ou grupos de recursos, a transação da implantação pode não ser bem-sucedida. Para contornar
este problema, faça o seguinte:
1. Desative os grupos de implantação.
2. Crie ou atualize sua pilha de implantação.
3. Assim que as transações de implantação estiverem concluídas, habilite o gem da nuvem ou grupo de
recursos preferenciais para sua pilha de implantação.
4. Atualize sua pilha de implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter adicionado todos os gems da nuvem ou grupos de recursos
preferenciais para sua pilha de implantação.

Gems Cloud
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
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• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• A criação da sua implantação pode não ser bem-sucedida se você selecionar e implantar todos os gems
da nuvem. Para contornar este problema, faça o seguinte:
1. No Resource Manager do Cloud Canvas, desative todos os grupos de recurso até que você tenha
apenas um ou dois com uma tabela DynamoDB.
2. Crie sua implantação.
3. Habilite um ou dois grupos de recursos com uma tabela do DynamoDB.
4. Atualize sua implantação.
5. Repita as etapas 3 e 4 até ter ativado todos os grupos de recursos preferenciais para sua
implantação.

Gem da nuvem Métrica
• O gem da nuvem Métrica é compatível somente em regiões onde FIFO é compatível. Para obter mais
informações, consulte as Filas de FIFO do Amazon SQS.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots, intenções e tipos de slot do Amazon Lex. Em
vez disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots Lex, intenções e tipos de
slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídas se os bots forem publicados
ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
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4. Atualize a pilha de implantação.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Gem da nuvem do Defect Reporter
DxDiag não é capturado corretamente no Windows 7.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do AWS
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.
• Você deve especificar uma implantação padrão para que o Cloud Gem Portal exiba os gems
corretamente.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.
• O construtor de ativos para de funcionar se você tenta enviar um componente Navigation Area (Área
de navegação) a uma fatia, mesmo que a fatia tenha sido criada corretamente. Se um componente
Polygon Prism Shape (Forma de prisma de polígono) está presente na entidade que tem o componente
Navigation Area (Área de navegação), o componente Navigation Area é duplicado.
• O editor para de funcionar se você cria uma entidade, adiciona o componente Water Volume (Volume
de água), define a forma como Cylinder(Cilindro) e, em seguida, define o Surface Cell Size (Tamanho de
célula da superfície) como 0.1.
• O editor para de funcionar se você cria uma entidade, adiciona o componente Water Volume (Volume de
água) e, em seguida, define o tamanho da forma para um valor excessivamente alto. Por exemplo, um
valor de 1.000.000 é excessivamente alto para a forma de Box (Caixa) e 100.000 é excessivamente alto
para a forma de Cylinder (Cilindro).
• O editor para de funcionar se você tenta atribuir uma entidade pai (que é agrupada com outra entidade)
em sua entidade filho.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas antigas para usar a Designer Tool (Ferramenta Designer), criar estradas e
rios e adicionar outras CryEntities antigas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para
novos projetos.

Para habilitar ferramentas antigas
1.

Use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de CryEntity)
em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário
do Amazon Lumberyard.

2.

No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Global Preferences.

3.
4.

Na janela Preferences, em General Settings, selecione Enable Legacy UI.
Clique em OK.

• Quando você converte suas entidades antigas, o parâmetro Static para o componente Transform é
desabilitado por padrão. Isso pode afetar as referências à entidade. Para obter mais informações,
consulte Conversão de entidades com o Legacy Converter.
• Objetos antigos em sequências Track View não são automaticamente convertidos em entidades de
componente. Para contornar esse problema, você pode recriar manualmente as sequências no Track
View.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
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1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local da compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do seu servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 Windows.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
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• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto desde o Lumberyard 1.13 e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
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cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVIDIA Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguinte nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
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• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver NVIDIA mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.
• A Order-independent Transparency (OIT) está desativada no hardware da NVIDIA para Lumberyard
1.15. Um problema com o driver de exibição está sendo tratado.
• Os componentes de renderização, como decalques, são salvos duas vezes ao exportar um nível.

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
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• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• Se o CrySCompileServer não estiver em execução no modo de depuração e de perfil, você deverá ver
a seguinte mensagem: "Não foi possível se conectar ao compilador de sombreamento remoto". Se você
não vir essa mensagem, pode usar o Project Configurator para habilitar o gem NativeUI para o projeto.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
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• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.

Instalação do Lumberyard
O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo executável
do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a versão mais
recente e, em seguida, faça download do instalador.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
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• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
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1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.
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macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
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Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
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• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
O sistema de física possui os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
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• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
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• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• As fatias não estão atualizando para refletir visualmente a substituição da fatia que foi salva em
diferentes níveis de hierarquia. Se você reiniciar o Lumberyard Editor, as fatias voltam para o estado
anterior.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
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• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográficas de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
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• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos não podem ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.
• A caverna de demonstração da OIT está temporariamente desativada. O teletransporte agora salta para
a próxima caverna disponível.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Texturas de terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
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• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.
• As animações não são reproduzidas corretamente se você definir os valores de BlendIn e BlendOut nos
arquivos .fbx que têm uma trilha Simple Motion e tentar mover o ajuste da trilha para frente e para trás
em quadros-chave da animação.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Se você excluir um elemento filho de uma instância de fatia, adicione um novo elemento filho e escolha
Push to Slice. O ativo de fatia é atualizado corretamente, mas a instância de fatia não tem o novo filho.
Para contornar esse problema, exclua o elemento filho e pressione a alteração antes de adicionar um
novo elemento filho e enviar essa alteração.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
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• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para \lumberyard_version\dev.
Digite lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• O nível TV Room não exibe vídeo quando solicitado para reproduzir.
• O nível Xylophone tem ganchos de áudio incorretos, o que afeta o som.
• O nível Islands apresente alguma variação nos marcadores de teletransporte.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard é compatível com o Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Uma incompatibilidade na interface binária de aplicativos (ABI) existe entre o Visual Studio 2017
versão 15.6.6 e a versão 15.7.4. Isso pode causar problemas de incompatibilidade com arquivos .dll
predefinidos no Lumberyard. Para contornar esse problema, atualize o Visual Studio 2017 para a versão
15.7.4 ou mais recente.

Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.
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Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
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• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.14 (maio de 2018)
Lumberyard Beta 1.14 adiciona mais de 200 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade, cujas
sugestões nos ajudaram a fazer um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard,
siga-nos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 524)
• Melhorias e mudanças (p. 532)
• Correções (p. 535)
• Problemas conhecidos (p. 544)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.14.
Tópicos
• Novos componentes do sistema de entidades de componente (p. 524)
• Novos recursos do Script Canvas (p. 527)
• Uso de alvos de transformação no Animation Editor (p. 527)
• Usar o gem Virtual Gamepad para controles de tela touch (p. 528)
• Novo componente Particle Emitter (Emissor de partículas) do UI Editor (p. 529)
• Suporte ao Visual Studio 2017 (p. 530)
• Novos tutoriais do Script Canvas (p. 530)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 532)
• Compatibilidade com o SDK (p. 532)

Novos componentes do sistema de entidades de
componente
O Lumberyard 1.14 adiciona os seguintes componentes:
• Wind Volume (Volume de vento) – use este componente para criar volumes que são afetados pelo vento.
O vento pode afetar vegetação, partículas e objetos físicos. Você pode definir atributos do volume de
vento, como sua direção, velocidade, resistência e densidade.
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• Sky Cloud (Nuvem do céu) – use este componente para criar efeitos realistas e detalhados de nuvens.
Você pode criar nuvens com sombreamento baseado em sprite simples ou sombreamento de volume 3D
com voxels mais complexo. Você pode gerar aleatoriamente nuvens comuns e volumétricas em áreas
controladas, controlar onde as nuvens são geradas e definir a área em que as nuvens podem se mover.

• Force Volume (Volume de força) – use este componente para aplicar força física aos objetos em um
volume. Uma força será aplicada a cada quadro em qualquer objeto dentro dos limites do volume. Você
pode especificar os seguintes tipos de força: amortecimento linear, arrasto simples, seguimento do
spline, espaço no mundo e ponto.
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• Tube Shape (Forma tubular) – use este componente para criar um volume tubular ao longo de uma
forma de spline. Para criar uma forma tubular, você usa um componente Spline para definir seu volume
e especificar um raio. Você pode especificar um raio diferente do tubo em cada ponto do spline.

Para obter mais informações, consulte a Referência de componentes no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
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Novos recursos do Script Canvas
Com Script Canvas, você pode criar script de lógica do jogo e comportamentos usando o sistema
de entidade do componente. Script Canvas oferece um ambiente acessível e fácil de ler para criar
comportamentos que usam a mesma estrutura como Lua e C++. Script Canvas é construído para
aproveitar a modularidade, o desempenho e a flexibilidade do sistema de entidade do componente.
O Lumberyard 1.14 adiciona os seguintes recursos do Script Canvas:
• Variable Manager (Gerenciador de variáveis) – use o painel Variable Manager (Gerenciador de variáveis)
para criar e gerenciar variáveis de tipos compatíveis, criar nós de variáveis get ou set e adicionar
variáveis ao gráfico do Script Canvas para declará-las e inicializá-las. Para obter mais informações,
consulte Gerenciamento de variáveis do Script Canvas.
• Bookmarks (Marcadores) – adicione um atalho para um local específico no gráfico do Script Canvas.
Em seguida, você pode usar o painel Bookmarks (Marcadores) ou os atalhos do teclado para mudar
rapidamente para esse local. Para obter mais informações, consulte Adição de marcadores ao Script
Canvas.
• Batch Conversion Tool (Ferramenta de conversão em lotes) – use a ferramenta de conversão em lotes
para converter todos os arquivos .scriptcanvas localizados em um diretório especificado e seus
diretórios filho. Para obter mais informações, consulte Conversão de scripts do Script Canvas.
• Ray Cast Nodes (Nós de lançamento de raios) – use os nós de lançamento de raios para lançar raios
entre entidades e posições no espaço 3D.

Uso de alvos de transformação no Animation Editor
O Animation Editor do EMotion FX ajuda os artistas a criar e animar o comportamento de personagens
complexos. O Animation Editor inclui ferramentas visuais para configurar máquinas de estado hierárquico,
lógica e avançadas árvores de mesclagem hierárquica.
O Lumberyard 1.14 adiciona suporte aos alvos de transformação. Um alvo de transformação é uma
malha deformada que é armazenada como uma série de posições de vértice. Você pode usar alvos de
transformação para deformar a face de um personagem para animar expressões faciais ou uma parte
do corpo de um personagem para corrigir deformação indesejada de skin. Você também pode simular
deformação da roupa em um personagem.
No Animation Editor, você pode usar alvos de transformação adicionando um dos seguintes nós:
• Nó Motion (Movimento) – reproduz animações de alvos de transformação de forma semelhante às
animações de esqueleto.
• Nó Morph Target (Alvo de transformação) – anima alvos de transformação alterando o peso em tempo
de execução.
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Para obter mais informações, consulte Animation Editor (EMotionFX) no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Usar o gem Virtual Gamepad para controles de tela
touch
Use o gem Virtual Gamepad para fornecer à interface do usuário do jogo recursos de tela sensível
ao toque em dispositivos móveis. Depois de habilitar o gem Virtual Gamepad, você pode adicionar os
componentes do gamepad virtual à interface do usuário do jogo no UI Editor. Para obter mais informações,
consulte Gem Virtual Gamepad no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

528

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Novo componente Particle Emitter
(Emissor de partículas) do UI Editor

Novo componente Particle Emitter (Emissor de
partículas) do UI Editor
Os componentes de IU definem as propriedades de um elemento de interface do usuário. O componente
Particle Emitter (Emissor de partículas) é um novo componente da interface do usuário que pode ser
usado para emitir partículas 2D de um elemento. Para ver exemplos no jogo de telas concluídas com o
componente Particle Emitter (Emissor de partículas), abra o nível UiFeatures no projeto SamplesProject.
Entre em modo de jogo e, em seguida, escolha Components (Componentes), Visual Componentes
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(Componentes visuais), Particle Emitter (Emissor de partículas). Você pode visualizar exemplos de
emissores de partículas que criam uma variedade de efeitos de fagulhas e efeitos de trilha.
Para obter mais informações, consulte Componentes visuais – Emissor de partículas e
UIParticleEmitterComponent no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Suporte ao Visual Studio 2017
O Lumberyard 1.14 adiciona suporte ao Visual Studio 2017. Começando com o Visual Studio 2017,
a Microsoft agora lança atualizações em um ritmo mais frequente (em alguns casos, semanalmente).
O Lumberyard é testado com a versão mais recente do Visual Studio disponível durante o ciclo de
lançamento.
Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para configurar o Visual Studio 2017, o Visual
Studio de 2015 ou as duas versões. Você deve selecionar pelo menos uma versão para instalar Visual
Studio redistributables adequado. O Waf gera uma solução do Visual Studio que você pode gerenciar com
o arquivo user_settings.options (localizado no diretório \dev\_WAF_). O campo de versão do Visual
Studio neste arquivo é atualizado automaticamente com a versão que você instala. Se você instalar ambas
as versões, o arquivo usa o Visual Studio 2015 como o valor padrão.
Para obter mais informações, consulte Requisitos do sistema e Execução do Assistente de configuração
Lumberyard no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Novos tutoriais do Script Canvas
Você pode usar os tutoriais de vídeo a seguir para saber como usar o sistema de script visual do
Lumberyard para o projeto de jogo.

Demonstração do tanque do Script Canvas (ep01) – Um tour do
Amazon Lumberyard Script Canvas
O vídeo a seguir fornece um tour alto nível do Script Canvas, a ferramenta de script visual do Lumberyard.
Você verá a interface da ferramenta, incluindo o Node Outliner (Organizador de nós) e o Variable Manager
(Gerenciador de variáveis) e uma demonstração de Hello World que imprime uma mensagem no log do
console do Lumberyard Editor. http://www.youtube.com/embed/5ROqQj3wqgk

Demonstração do tanque do Script Canvas (ep02) – Organização
e navegação de gráficos do Script Canvas com marcadores e
comentários
O vídeo a seguir demonstra o recurso de marcadores do Script Canvas que permitem que você navegue
rapidamente por seus gráficos do Script Canvas. Você também aprenderá a usar comentários em bloco
para manter a lógica e o raciocínio perto de seu script. http://www.youtube.com/embed/bR8h-6dFOI0

Demonstração do tanque do Script Canvas (ep03) – como
vincular os controles de movimentos do tanque no Script Canvas
O vídeo a seguir demonstra como montar um tanque móvel usando a hierarquia de entidades do
Lumberyard. Você aprenderá a usar os controles de entrada de vinculação para habilitar movimento
completo e criar uma torre giratória independente que é mapeada para o teclado ou para o gamepad.
http://www.youtube.com/embed/bcNmrX-3U7Y
Você pode fazer download dos arquivos de ativos para este tutorial aqui.
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Para usar os arquivos de ativos
1.

Verifique se você está usando o Lumberyard 1.14.

2.

Extraia o arquivo zip no diretório \lumberyard_version\dev\Engine. Você pode criar uma nova
pasta para os arquivos de ativos.

3.

Permita que o Processador de ativos processe os arquivos de ativos.

4.

Use os ativos especificados nos seguintes time stamps:
• 1:20 – use o lumbertank_body.cgf para adicionar um ativo de malha ao componente
Mesh (Malha) na entidade tanque. Esse arquivo encontra-se no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 1:55 – use o lumbertank_turret.cgf para adicionar um ativo de malha à torre. A torre
deve ser uma entidade filho do tanque. Esse arquivo encontra-se no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 2:18 – use o lumbertank_barrel.cgf para adicionar um ativo de malha ao componente Mesh
(Malha) no barril. O barril deve ser uma entidade filho da torre. Esse arquivo encontra-se no diretório
\dev\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 3:44 – Adicione o arquivo TankControls.scriptcanvas. Esse arquivo encontra-se no
diretório \dev\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas
\GDCClassroom.
• 4:00 – Abra o arquivo tank.inputbindings. Esse arquivo encontra-se no diretório \dev
\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.
• 8:19 – Abra o arquivo tank.inputbindings para dirigir o tanque usando
as teclas WASD. Esse arquivo encontra-se no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.
• 13:28 – Selecione o arquivo TankAim.scriptcanvas para habilitar a torre para
apontar com as teclas Q e E. Esse arquivo encontra-se no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.

Demonstração do tanque do Script Canvas (ep04) – Adição da
mecânica de disparo do tanque no Script Canvas
O vídeo a seguir mostra como criar projéteis baseados em física que você pode anexar à torre do tanque.
http://www.youtube.com/embed/u_OwrFTLQfY
Você pode fazer download dos arquivos de ativos para este tutorial aqui.

Para usar os arquivos de ativos
1.

Verifique se você está usando o Lumberyard 1.14.

2.

Extraia o arquivo zip no diretório \lumberyard_version\dev\Engine. Você pode criar uma nova
pasta para os arquivos de ativos.

3.

Permita que o Processador de ativos processe os arquivos de ativos.

4.

Defina o projeto padrão como o Starter Game se desejar importar os ativos caixote e barril.

5.

Use os ativos especificados nos seguintes time stamps:
• 1:24 – Use o sphere_001.cgf, localizado no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\Primitives.
• 1m31 – Use uma escala de 0,24.
• 1:40 – Adicione um componente Rigid Body Physics (Física de corpo rígido) e defina a massa como
4,0.
• 2:00 – Adicione um componente Primitive Collider (Colisor primitivo).
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• 2:18 – Adicione um componente e uma forma de Sphere (Esfera). Aumente o raio da forma para 1
m. Defina o tipo da superfície como mat_default.
• 2:30 – Adicione uma partícula e selecione o arquivo weaponfx.xml da biblioteca
de efeitos de partículas. Esse arquivo encontra-se no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Libs\particles.
• 2:52 – Adicione o arquivo Projectile.scriptcanvas, localizado no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas\GDCClassroom.
• 6m23 – Adicione uma entidade filho para o barril. Esse será o ponto de geração do projétil.
• 6:50 – Anexe o arquivo Projectile.slice, localizado no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Slices\GDCClassroom.
• 7:20 – Selecione o arquivo TankShoot.scriptcanvas, localizado no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas\GDCClassroom.

Demonstração do tanque do Script Canvas (ep05) – anexação de
uma câmera e criação de alvos explosivos no Script Canvas
O vídeo a seguir mostra como criar e anexar uma câmera de terceira pessoa ao tanque. Você aprenderá
a adicionar barris e caixotes de explosivos e verá como eles são conectados no Script Canvas. http://
www.youtube.com/embed/V4wzk6YNwI4
Você pode fazer download dos arquivos de ativos para este tutorial aqui.

Para usar os arquivos de ativos
1.

Verifique se você está usando o Lumberyard 1.14.

2.

Extraia o arquivo zip no diretório \lumberyard_version\dev\Engine. Você pode criar uma nova
pasta para os arquivos de ativos.

3.

Permita que o Processador de ativos processe os arquivos de ativos.

4.

Defina o projeto padrão como o Starter Game se desejar importar os ativos caixote e barril.

5.

Use qualquer um dos arquivos de fatia localizados no diretório \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Slices\GDCClassroom\Extras. Por
exemplo, você pode usar o Explosion.slice.

Novos recursos do Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.14 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK para C++ versão 1.1.13
• SDK versão 3.1.5 do Amazon GameLift Server

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.14 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
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Tópicos
• Android (p. 533)
• Animation Editor (p. 533)
• Áudio (p. 533)
• Sistema de entidade do componente (p. 534)
• iOS (p. 534)
• Lumberyard Editor (p. 534)
• Suporte para dispositivos móveis (p. 534)
• Script Canvas (p. 534)
• Compatível com Visual Studio (p. 535)

Android
O Android tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• A demonstração de compras no aplicativo agora usa o Script Canvas.
• O gem In-App Purchases agora usa a biblioteca de faturamento do Google. O sistema de compilação
Waf faz download dessa biblioteca do repositório do Maven do Google. Você deve ter o Build Tools 23.x
ou mais recente para usar esse recurso.
• O sistema de compilação Waf agora é compatível com arquivos AAR do repositório do Maven do
Google.
• O Lumberyard 1.14 agora oferece suporte às seguintes extensões OpenGL: Framebuffer Fetch e Pixel
Local Storage. Isso ajuda a aumentar a velocidade da renderização em dispositivos que oferecem
suporte a extensões.

Animation Editor
O Animation Editor teve as seguintes melhorias e alterações:
• Um nó foi adicionado para gerar um valor flutuante constante. Você pode usar esse nó para gerar um
valor estático para uma entrada sem criar um novo parâmetro.
• As seguintes preferências desatualizadas foram removidas:
• Janela de configuração de unidade
• Configurações de textura nas preferências do plug-in de renderização
• Escala de visualização no plug-in do gráfico de animação

Áudio
O sistema de áudio tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Você não pode mais usar a variável do console s_AudioSystemImplementationName para alterar a
implementação do sistema de áudio em tempo de execução. Você deve definir essa variável do console
em um arquivo de configuração.
• O suporte para o Wwise SDK versão 2015 ou anterior agora está obsoleto. O código que oferece
suporte a essas versões obsoletas será removido das futuras versões do Lumberyard.

533

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Sistema de entidade do componente

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os componentes de forma agora têm uma alternância de Game View (Visualização de jogo). Quando
habilitados, as formas permanecem visíveis em modo de jogo. Você pode usar esse recurso para testar
volumes de gatilho, volumes de vento, volumes de força e outros comportamentos que são anexados a
um volume de forma.
• Agora você pode selecionar entidades com componentes de forma na janela de exibição. Para fazer
isso, clique em qualquer lugar dentro do volume de forma. Anteriormente, você precisava clicar no centro
de um volume de forma para selecionar a entidade.
• O conversor CryEntity pode converter componentes legados adicionais nas novas entidades de
componentes que foram lançadas no Lumberyard 1.14.

iOS
O Lumberyard 1.14 apresenta melhorias gerais de desempenho para o desenvolvimento de jogos no iOS.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os materiais que usam o sombreamento Illum agora têm iluminação barata aprimorada que leva em
consideração a posição do sol. Isso também cria uma atmosfera mais escura apropriada para a noite.
• Materiais transparentes que usam o sombreamento Illum agora têm uma passagem de iluminação
completa para todos os objetos que usam o material. Para usar esse recurso, marque a caixa de seleção
Dynamic Lighting for Transparency (Iluminação dinâmica para transparência) em Shader Generation
Params (Parâmetros de geração de sombreamento) no Material Editor.
• Agora, você pode usar um botão do mouse (pressionado para frente ou para trás) para mover a câmera
de depuração.
• Agora você pode configurar a variável do console r_displayInfo para ocultar o texto da câmera de
depuração.
• Agora você pode pesquisar as configurações na janela Global Preferences (Preferências globais). Para
acessar essa janela no Lumberyard Editor, escolha Edit (Editar), Editor Settings (Configurações do
editor), Global Preferences (Preferências globais).

Suporte para dispositivos móveis
O Lumberyard 1.14 agora oferece suporte a multitoque na interface do usuário.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O Script Canvas agora inclui os seguintes nós:
• String to Float (String para float)
• Get Forward (Ir para a frente)
• Get right (Ir para a direita)
• Get Up (Levantar)
• Print (Imprimir)
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• Build String (Criar string)
• O nó Log agora está obsoleto. Em vez disso, você pode usar o nó Print (Imprimir).
• Agora você pode usar tags para criação de perfis para capturas de desempenho.
• O formato de salvamento do Script Canvas foi otimizado. Isso resulta em reduções dos tamanhos dos
arquivos de ativos do Script Canvas.
• O Processador de ativos agora carrega ativos do Script Canvas. Isso permite que os erros sejam
relatadas para os ativos.
• Agora você pode abrir os ativos do Script Canvas no Navegador de ativos.
• Os gráficos do Script Canvas agora são referenciados por ativos em fatias. Isso impede que as fatias
sejam sobrecarregadas.
• O editor do Script Canvas agora pode renderizar milhares de nós devido a uma melhoria da eficiência de
renderização.
• Categorização dos nós Math (Matemática) foi corrigida.
• A Node Palette (Paleta de nós) agora inclui novos ícones.
• Foi adicionado suporte para carregamento a quente de folhas de estilo.
• Você pode unir nós dinamicamente em conexões existentes posicionando o mouse sobre eles por
alguns segundos.
• A biblioteca Math (Matemática) agora está mais robusta e intuitiva para usar.
• Agora você pode expor propriedades e valores de variáveis sob o componente atribuído do Script
Canvas no Inspetor de entidades.

Compatível com Visual Studio
O Lumberyard teve as seguintes alterações para suporte ao Visual Studio:
• O Visual Studio 2017 versão 15.6.6 agora é compatível.
• O suporte para o Visual Studio 2013 agora está obsoleto.
Para obter mais informações, consulte a seção Destaques (p. 524) das notas de release do Lumberyard
1.14.

Correções
Lumberyard Beta 1.14 e 1.14.0.1 incluem as seguintes correções:

Versão Beta 1.14.0.1 do Lumberyard
A versão Beta 1.14.0.1 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Processador de ativos
• O Processador de ativos uma vez mais detectará automaticamente o número de CPUs a usar. Antes, o
valor fixo definido para o Processador de ativos era de 10 núcleos.

Lumberyard Editor
• Agora, quando você fecha a janela Login to Amazon Lumberyard, o editor não para mais de funcionar.
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Versão Beta 1.14 do Lumberyard
O Lumberyard Beta 1.14 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• Animation Editor (p. 536)
• Navegador de ativos (p. 537)
• Processador de ativos (p. 538)
• Cloud Canvas (p. 538)
• Sistema de entidade do componente (p. 538)
• Gems (p. 539)
• Geppetto (p. 539)
• Solicitações pull no GitHub (p. 539)
• Lua IDE (p. 539)
• Lumberyard Editor (p. 540)
• Mannequin (p. 541)
• Material Editor (p. 541)
• Editor de partículas (p. 541)
• Configurador de projetos (p. 542)
• Barra de rolagem (p. 542)
• Configurações de Cena (p. 542)
• Scripts (p. 542)
• Jogo para iniciantes (p. 542)
• Editor Track View (p. 542)
• UI Editor (p. 543)
• Diversos (p. 543)

Animation Editor
O Animation Editor tem as seguintes correções:
• Quando você remove todos os layouts no Animation Editor, o layout Anim Graph (Gráfico de animação)
é usado por padrão.
• Agora, os atores são criados quando existem dados de osso, mas nenhum quadro de animação.
• Agora, quando você oculta uma fatia com uma entidade de ator, o ator oculta-se corretamente. Você
pode alternar o controle de visibilidade no Descritor de entidades.
• O editor não para mais de funcionar quando você registra uma animação em um gráfico de animação.
• O editor não para mais de funcionar quando você sai do modo de jogo no nível Starter Game (Jogo para
iniciantes).
• As alterações que você faz em Render Plugin Properties (Propriedades do plug-in de renderização) na
guia Color (Cor) agora são salvas corretamente. Você pode acessar essas configurações escolhendo
Edit (Editar) e Preferences (Preferências) no Animation Editor.
• Você não poderá mais ver todas as opções de espaço de trabalho no menu Reset (Redefinir). Como
esperado, apenas os elementos que estão atualmente disponíveis no espaço de trabalho serão exibidos.
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• O editor não para mais de funcionar quando você seleciona um campo de gráfico em uma janela Anim
Graph (Gráfico de animação) vazia e em seguida pressiona Backspace (Apagar).
• Agora, você pode usar o Animation Editor para projetos de jogos externos.
• O editor não para mais de funcionar quando você salva um conjunto de movimentos que tem um
movimento indefinido.
• O nível de amostra Advanced_RinLocomotion não apresenta mais problemas de sincronização.
• O editor não para mais de funcionar quando você faz o seguinte: carrega um ator em Actor Manager
(Gerenciador de atores), abre a janela Collision Mesh Setup (Configuração de malha de colisão), clica
com o botão direito do mouse no ator e em seguida escolhe Add all towards root to selection (Adicionar
todos em direção à raiz para seleção).
• Agora, a configuração Auto Load Last Workspace (Carregar automaticamente o último espaço de
trabalho) funciona corretamente. Para acessar essa configuração, escolha File (Arquivo) e Open
Workspace (Abrir espaço de trabalho).
• As seguintes configurações foram removidas: Hide Scale Actor Data (Ocultar escalar dados de ator),
Scale Motion Data (Escalar dados de movimento), Scale Anim Graph Data (Escalar dados de gráfico de
animação) e Collision Mesh Setup (Configuração de malha de colisão).
• A janela de visualização agora mostra gizmos para todas as ferramentas— incluindo transformação,
rotação e escala—, para todos os tipos de visualização da câmera.
• Os gizmos de rotação não perdem mais o foco na janela de visualização para os tipos de visualização
da câmera Top (Superior) e Bottom (Inferior).
• Agora você pode selecionar conjuntos de movimentos filho como esperado.
• A guia Actor (Ator) agora é exibida nas configurações de arquivo .fbx como esperado.
• Quando você oculta uma entidade no Descritor de entidades, o modelo de ator não aparece mais na
janela de exibição.
• Agora, quando você adiciona predefinições de evento com o mesmo nome ao arquivo de configuração
de predefinições de evento de movimento, todas as predefinições aparecem no Animation Editor.
Anteriormente, apenas a primeira predefinição de evento com o mesmo nome aparecia.
• Uma mensagem de erro é exibida quando você tenta reproduzir um movimento sem primeiro abrir um
arquivo de ator.
• Agora, quando você salva um conjunto de movimentos, o conjunto atribuído ao gráfico de animação
mantém-se no menu suspenso Motion Set (Conjunto de movimentos).
• A janela Time View (Visualização do tempo) não é mais redimensionada verticalmente quando você
adiciona trilhas de eventos.
• O carregamento de um espaço de trabalho não produz mais erros de ativação.
• Quando você desativa a configuração Draw character (Desenhar personagem), o personagem não
aparece mais no modo de jogo.
• O painel Morph Targets (Alvos de transformação) não apaga mais por engano quando se alterna entre
guias.
• Os grupos de eventos Jump (Saltar) e Forage (Forragear) foram removidos do conjunto de movimentos
e da entrada no nível de amostra Simple_JackLocomotion.
• Não é possível mais arrastar gráficos de animação (.animgraph) do Navegador de ativos para a janela
de exibição.
• A janela flutuante Animation Editor não exibe mais duas barras de título.

Navegador de ativos
O Navegador de ativos tem as seguintes correções:
• Exibição correta ao digitar um nome de evento para editar um inputbindings asset.
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Processador de ativos
O Processador de ativos tem as seguintes correções:
• O ID do trabalho não aparece mais no Processador de ativos.
• Os DLLs do construtor de ativos não para mais de funcionar depois que um arquivo builder.dll é
carregado.
• O ícone na janela do Processador de ativos agora corresponde ao ícone na barra de tarefas.
• As entradas por teclado agora funcionam corretamente para o macOS.
• Agora, quando o Processador de ativos está em execução e detecta que você está criando seus
arquivos DLL (como CrySystem.dll, AssetProcessor.exe, construtores ou DLLs de gem),
Processador de ativos é encerrado automaticamente. Isso evita erros de compilação. O Processador de
ativos será reiniciado quando você iniciar o Lumberyard Editor ou um iniciador de jogo.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem as seguintes correções:
• O mapa PlayerAccountSample não para mais de funcionar quando você faz login, cria um novo usuário,
altera ou esquece sua senha sem mapear arquivos em dispositivos iOS, Android ou macOS.
• O nível TheTexttoSpeechSample é aberto corretamente no Assistente de configuração Lumberyard.
• No Dynamic Content Manager (Gerenciador de conteúdo dinâmico), quando você adiciona arquivos a
um arquivo pak existente, as alterações esperadas no arquivo são exibidas corretamente.
• Os recursos do AWS CloudFormation têm uma propriedade de tempo limite especificada.
• O Lumberyard Editor abre-se corretamente quando você define o projeto de jogo padrão como
CloudGemSamples.

Cloud Gem Portal
• Agora você pode excluir versões antigas de bots, intenções e slots no Speech Recognition Gem.
• O gem Message of the Day agora exibe corretamente uma mensagem de acordo com a programação
que você especificar.
• Agora você pode adicionar o nome do jogador ao criar uma conta no Cloud Gem Portal.
• A digitação de caracteres especiais para um personagem em Text to Speech cria nomes inválidos. Não
é possível usar caracteres especiais em nomes de personagem.
• No Dynamic Content Manager (Gerenciador de conteúdo dinâmico), quando você adiciona arquivos a
um arquivo pak existente, os arquivos esperados são incluídos corretamente.

Gerenciador de recursos
• O status dos arquivos agora é atualizado automaticamente.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade componente possui as seguintes correções:
• A matemática de AABB e formas foi corrigida para componentes de forma.
• A renderização do componente Shape (Forma) foi aprimorada.
• A roda do mouse não é mais contada duas vezes ao editar caixas de rotação.
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• O método SetParent não faz mais o Lumberyard Editor parar de funcionar quando você define uma
entidade como pai.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando um componente Spawner gera uma entidade
que gera uma partícula.
• Os menus suspensos aparecem corretamente no componente Input (Entrada).
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você entra no modo de jogo ou AI/Physics com
uma entidade filha inválida especificada para um componente Compound Shape (Forma composta).
• Quando você abre o seletor de ativos usando a propriedade de referência de ativos de um componente,
o local do ativo é exibido corretamente.
• A câmera recém-criada (entidades herdadas e de componente) são exibida corretamente no menu
suspenso da câmera ComboBox.
• As fatias dinâmicas têm as dependências do componente correto.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando uma entidade com um componente Spawner
que gera a si mesmo é ativada.
• As alterações feitas em valores de componente para uma entidade são exibidas corretamente no Pinned
Entity Inspector (Inspetor de entidades fixadas e no Inspetor de entidades.
• As novas entradas de tag são enviadas corretamente para componentes Tag com fatias aninhadas.

Gems
Os gems tiveram as seguintes correções:
• O File Importer (Importador de arquivos) exibe uma mensagem de erro quando um arquivo .crate não
pode ser importado.

Geppetto
O Geppetto tem as seguintes correções:
• O Geppetto não para mais de funcionar quando você cria uma sequência com um animObject e define
um quadro-chave em Animation Track (Trilha de animação) e, em seguida, clica no ícone de pasta.

Solicitações pull no GitHub
As seguintes correções baseiam-se em solicitações pull no GitHub:
• Com base na solicitação pull de lucaslg, o '²' caractere de potência de dois (código 178) foi
adicionado. Isso é usado para alternar o console entre o layout AZERTY e a condição ignorar para
adicionar caracteres ao console.
• Com base na solicitação pull de Nocturnals, agora existe compatibilidade com o geoescopo de vértice
Alembic.
• Com base na solicitação pull de alex-leleka, as sombras não se deslocam mais quando a iluminação
total está ativa e a variável do console e_GI é definida como 0.

Lua IDE
O LUA IDE e o editor tiveram as seguintes correções:
• Quando você clica duas vezes em um erro nos resultados, agora a linha adequada é exibida.
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• O Lua IDE não oferece mais informações irrelevantes nos logs.
• O fechamento do editor Lua não encerra mais o processo do Lua IDE instantaneamente.
• O Lua Editor agora abre corretamente no Lumberyard Editor.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• As malhas mescladas não provocam mais a perda de vegetação ou mensagens de aviso sobre
extrapolação do número máximo de vértices.
• Ao exportar e importar um arquivo .xml do Time of Day Editor, a definição de cálculos é quase
instantânea.
• Agora, quando você pressiona Ctrl e clica no terreno, a camada de textura do terreno é selecionada.
• Ao reproduzir vídeos, agora o evento OnPlaybackFinished é acionado como esperado.
• Quando você cria um material no Material Editor, ele aparece no painel de navegação à esquerda.
• O reflexo preto no oceano foi corrigido. Anteriormente ocorria um problema quando a neblina volumétrica
era habilitada e a s_ptexVolumetricFog textura ficava desvinculada e não era removida da
s_TexStages matriz de recursos vinculados.
• O editor não para mais de funcionar quando você define as variáveis r_Height e r_Width do console
como 0. Agora você vê um log de erro que informa que as variáveis r_Height e r_Width do console
foram definidas com o valor válido mais próximo.
• A Clone Object Tool (Ferramenta de clone de objetos) não faz mais o editor parar de funcionar quando
entra no modo de jogo.
• Os problemas com o Perforce conectado ao Lumberyard Editor foram corrigidos.
• O editor não para mais de funcionar quando você clica em Graphics Settings (Configurações de gráfico).
• O editor não para mais de funcionar quando você abre um projeto de jogo que não tem os gems
necessários habilitados. Agora, uma mensagem mostra que você deve ativar os gems ausentes no
Configurador de projetos.
• Você não pode mais criar várias barras de ferramentas personalizadas com o mesmo nome.
• Os ícones na barra de ferramentas personalizada agora são destacados corretamente quando você
pausa sobre eles.
• O botão New Folder (Nova pasta) funciona corretamente quando você salvar um nível com um novo
nome ou local.
• Os botões do editor exibem dicas de ferramenta corretamente quando você pausa sobre eles.
• O recurso de pressionar Z para bloquear uma entidade de bloqueio selecionada está funcionando
corretamente.
• A janela do console exibe o formato de string correto no relatório de erro.
• O editor não trava mais quando você envia uma alteração em uma fatia em cascata.
• O recurso de desfazer funciona corretamente com o seletor de cores.
• As fatias de parâmetro são ajustadas corretamente para valores padrão.
• A barra de tarefas de janela com agora a opção para ocultar automaticamente ativada agora está
acessível quando o editor encontra-se no modo de tela inteira.
• O editor não para mais de saltar janelas de diálogo no canto superior esquerdo da tela quando você
restaura a janela de uma visualização máxima (mesmo se não for possível maximizar a janela).
• Arrastar ativos do Navegador de ativos para a janela de exibição não causa mais um erro no arquivo
Ebus.h.
• No editor, agora os painéis à esquerda exibem o mesmo tamanho quando você inicia o editor pela
primeira vez e quando restaura o layout padrão.
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• A ação de clicar com o botão direito do mouse em um relatório de erro e escolher Open in Excel (Abrir
no Excel) está funcionando corretamente.
• Quando se cria um nível, ele é carregado automaticamente na janela de exibição.
• O editor exibe corretamente uma mensagem para você fechar o editor para que possa alternar entre
projetos.
• O menu suspenso é exibido corretamente quando você clica com o botão direito do mouse na barra de
título.
• Ao criar um nível, o editor não para mais de funcionar quando o nome do nível tem muitos caracteres.
• O editor é aberto corretamente quando você tem uma versão anterior do Processador de ativos do
Lumberyard em execução.
• Lmbr.exe alterna corretamente entre os projetos quando o Perforce não está configurado.
• O editor não para mais de funcionar quando você desfaz uma ação de fechar em uma caixa de diálogo
renomeada no Perforce.
• O botão Terrain Texture Layers (Camadas de textura de terreno) na barra de ferramentas abre
corretamente o Terrain Textures Layers Editor.
• As ações de arrastar um arquivo para a janela de exibição e clicar com o botão direito do mouse exibem
corretamente a caixa de diálogo Import Asset (Importar ativo).
• O editor não para mais de funcionar quando você cria um projeto com lmbr.exe.
• A caixa de pesquisa no Descritor de entidades não apaga mais a entidade selecionada.
• Os filtros do Descritor de entidades são removidos quando você carrega outro nível.
• O editor não para mais de funcionar quando você tenta fazer alguma alteração no modo de jogo.
• O editor não para mais de funcionar quando você carrega um nível e, em seguida, altera os níveis.

Mannequin
O Mannequin tem as seguintes correções:
• A janela New ID (Novo ID exibe o nome correto quando você clica em New Fragment ID (Novo ID de
fragmento).

Material Editor
O Material Editor tem as seguintes correções:
• Você pode clicar com o botão direito do mouse em um material e escolher Copy All (Copiar todos) para
copiar todos os parâmetros do material ou escolher Copy Section (Copiar Seção) para copiar uma seção
com parâmetro específico.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando o parâmetro Realtime Reflection (Reflexão em
tempo real) muda para os arquivos waterfall_volume.mtl e woodland_canyon_river.mtl.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem as seguintes correções:
• As guias desencaixadas fecham depois que você fecha o Editor de partículas.
• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você tenta fechá-lo e existem alterações não
salvas no Editor de partículas.
• As texturas de partícula não oscilam mais nem ficam mais escuras quando você reabre o Lumberyard
Editor e o nível sem primeiro fechar o Editor de partículas.
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• O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você tenta encaixar uma janela ao editor
enquanto o Editor de partículas estiver sendo carregado.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem as seguintes correções:
• Ao ativar seus próprios gems para um projeto de jogo, o Assistente de configuração Lumberyard não
para mais de funcionar quando você clica em Advanced Settings (Configurações avançadas).
• Lyzard.exe não para mais de funcionar quando você altera a configuração para seu projeto de jogo.
• crcfix.exe não para mais de funcionar quando você cria um projeto.

Barra de rolagem
A Barra de rolagem tem as seguintes correções:
• A visualização de sobreposição de um arquivo .dds funciona corretamente.

Configurações de Cena
O compilador de recursos não para mais de funcionar quando você adiciona ou modifica um modificador
de formas mescladas.

Scripts
O script teve as seguintes correções:
• O nó Rotate by Euler (Rotacionar em ângulos de Euler) agora tem a transformação correta e não aplica
mais escala a um objeto.
• Não ocorre mais instabilidade no nó quando você passa o mouse sobre comentários em bloco.
• Rotation (Rotação) passou a ser chamado de Quaternion (Quaternião).

Jogo para iniciantes
O Lumberyard Editor não para mais de funcionar quando você muda de mapa no nível Starter Game (Jogo
para iniciantes).

Editor Track View
O editor Track View (Visualização de Trilha) tem as seguintes correções:
• O editor não para mais de funcionar quando você exclui um nó em uma sequência de entidades do
componente e, em seguida, tenta alterar o valor de uma chave no nó excluído.
• O editor não para mais de funcionar quando você pressiona Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) depois
de mover uma chave colada.
• O editor para mais de funcionar quando você faz o seguinte: seleciona as chaves Move (Mover) e Scale
(Dimensionar), muda a duração de uma sequência, salva as substituições de fatia e, em seguida, desfaz
as alterações.
• A janela de exibição UI Editor não é mais capturada em renderizadores de sequência.
• Os valores de quadro-chave agora são atualizados corretamente quando entidades animadas recebem
um novo pai.
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• O editor não para mais de funcionar quando você exclui uma sequência enquanto o modo AI/Physics
está habilitado.
• Você não pode mais adicionar entidades herdadas, como GeomCache, a sequências de entidades de
componente.
• Agora, você verá uma solicitação para salvar, depois que adicionar um evento de visualização de trilha e
recarregar o nível.
• As janelas de aviso no Track View agora têm tamanho máximo.
• Agora, quando você usa a ferramenta Render Output (Saída renderizada), o número de quadros que são
saída corresponde às suas configurações.
• Quando você altera um parâmetro de renderização, o botão Update (Atualizar) na ferramenta Render
Output (Saída renderizada) fica ativo como esperado.
• A ferramenta Render Output (Saída renderizada) agora exporta os quadros corretos em um intervalo de
quadros.
• A ferramenta Render Output (Saída renderizada) agora exibe um aviso quando você tenta criar um vídeo
e o FFMPEG não está configurado corretamente.
• As chaves Move (Mover) e Scale (Dimensionar) agora afetam até mesmo as chaves na linha do tempo,
como esperado. Anteriormente, apenas as chaves ímpares eram movidas e dimensionados.
• Depois de selecionar um nó de componente em uma sequência, você pode selecionar trilhas na barra
de ferramentas Tracks (Trilhas).
• Agora, você pode alterar o tipo de volume de névoa no Track View.
• O componente SequenceAgent não permanece mais em entidades depois que é removido de uma
sequência.
• A taxa de quadros para a saída de renderização de visualização de trilha não é mais um valor fixo de 60
fps.
• O nível de brilho do componente Light (Luz) com trilha de cor agora é o mesmo no modo de jogo e de
visualização.
• O Processador de ativos não para mais de funcionar quando você anima CAnimEnvironmentNode no
Track View.
• As alterações feitas em nós de material no Track View agora correspondem ao comportamento dos nós
que você alterou no Material Editor.
• Agora, quando você define uma chave de cor no Track View, essa cor é convertida corretamente nas
configurações de RGB da visualização de trilhas.
• O nó de visualização de trilha não é mais ativado depois que você exclui um nó ou cria um novo nível.
• O editor não para mais de funcionar quando você entra no modo de jogo ou alterna níveis.
• Os dados de sequência para testes de ambiente não são mais corrompidos quando salvos.

UI Editor
O UI Editor tem as seguintes correções:
• As animações de flipbook agora se encerram no último sprite.
• Os campos somente leitura que não são editáveis são exibidos corretamente.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• A macro AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER_WITH_DOC agora aplica nomes corretamente.
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• O Processador de ativos exibe corretamente a saída em cima de outras janelas.
• O construtor AZStd::vector(size_type) não exige mais a construção de cópia do tipo.
• AssetDatabase não envia mais eventos AssetReady para ativos que já foram gerados.
• O construtor AZStd::list agora inicializa a variável do membro m_numElements.
• As fatias não deixam mais de compilar aleatoriamente quando várias plataformas estão sendo
processados ao mesmo tempo.
• O comando general.unload_all_plugins() do Python foi removido.
• O Compilador de recursos não para mais de funcionar quando você clica em Zoom in (Aumentar zoom)
ou Zoom out (Diminuir zoom) depois de abrir um arquivo não potência de dois (NPOT) com o parâmetro
Opacity (Opacidade) definido.
• Você pode modificar seu material sem precisar excluir os arquivos .mtl ou os arquivos
fbx.assetinfo.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.14 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 546)
• Android (p. 546)
• Android Studio (p. 546)
• Animation Editor (p. 547)
• Triggers e objetos de área (p. 547)
• API de construção de ativos (p. 548)
• Pipeline de ativos (p. 548)
• Áudio (p. 548)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 549)
• Componentes de áudio do EBus (p. 549)
• Componente Audio Proxy (p. 550)
• Cloud Canvas (p. 550)
• Gems Cloud (p. 551)
• Cloud Gem Portal (p. 552)
• Sistema de entidade do componente (p. 552)
• Variáveis de console (p. 552)
• CryEngineNonRCModule (p. 552)
• CryEntity (p. 553)
• Tipos de dados (p. 553)
• Componente Decal (p. 553)
• Servidor dedicado (p. 553)
• DirectX 12 (p. 553)
• Configurações de FBX (p. 554)
• Fluxograma (p. 554)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 554)
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• Projetos de jogos (p. 554)
• Gems (p. 555)
• Geppetto (p. 555)
• Mapas de brilho (p. 556)
• Gráficos (p. 556)
• Arquivo de mapa de altura (p. 556)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 557)
• Incredibuild (p. 557)
• Caminhos de instalação (p. 557)
• iOS (p. 557)
• Amostra herdada (GameSDK) (p. 557)
• Elementos de reflexo (p. 558)
• Linux (p. 558)
• Lmbr.exe (p. 558)
• Lumberyard Editor (p. 558)
• Instalação do Lumberyard (p. 559)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 559)
• Lmbr.exe (p. 561)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 561)
• Lyzard.exe (p. 561)
• macOS (p. 561)
• Mannequin (p. 562)
• Navegador do material (p. 562)
• Material Editor (p. 564)
• Maya (p. 564)
• Mobilidade (p. 564)
• Amostra para multijogador (p. 565)
• Editor de partículas (p. 565)
• Controle de fonte do Perforce (p. 566)
• Física (p. 566)
• Profiler (p. 566)
• Configurador de projetos (p. 567)
• Compilador de recursos (p. 567)
• SamplesProject (p. 567)
• Script Canvas (p. 567)
• Ativos de malha com skin (p. 568)
• Fatias (p. 569)
• Jogo para iniciantes (p. 569)
• Componente de malha estática (p. 570)
• Substance Editor (p. 570)
• Texturas de terreno (p. 570)
• Track View (p. 571)
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• Componente Trigger Area (p. 571)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 571)
• UI Editor (p. 572)
• Realidade virtual (p. 572)
• Compatível com Visual Studio (p. 572)
• Sistema de compilação do Waf (p. 573)
• Sombreamento Waterfall (p. 573)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 573)
• Diversos (p. 573)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode ter problemas de memória baixa ou de memória insuficiente se o projeto de jogo incluir
vários gems e você tentar executar uma compilação de depuração do aplicativo em dispositivos mais
antigos com menos de 3 GB de RAM integrada. Para evitar esse problema, você pode desabilitar os
gems que não são necessários para o projeto. Você também pode criar compilações de depuração
monolíticas editando o arquivo waf_branch_spec.py para alterar a linha 166 de android_release
para android. Esse arquivo encontra-se no diretório lumberyard_version\dev.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O Lumberyard não é compatível com o Android NDK r17-beta1 ou com versões mais recentes.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Os aplicativos do Lumberyard não são executados corretamente no Asus ZenFone 3 Max.

Android Studio
A versão do plug-in gradle experimental que é usado para geração de projeto não é mais suportada.
A versão mais recente (gradle-experimental:0.11.+) não pode ser usada devido a um bug.
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Para resolver esse problema, use uma versão anterior do plug-in gradle experimental, como gradleexperimental:0.9.3. Use android_studio.py (localizado no diretório /lumberyard_version/
dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para atualizar a versão. Depois de importar o projeto,
atualize a versão do gradle wrapper para 3.3. Não atualize automaticamente para a versão mais recente
do plug-in do gradle experimental.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Save All e Save Workspace têm a mesma funcionalidade.
• As malhas com skin só funcionam com uma escala uniforme de 1.0 ao longo da hierarquia de ossos.
• A função Attach To no componente Actor não está funcionando corretamente. Por exemplo, se você
escolher Actor Attachment como o tipo de anexo, o anexo de posição não funcionará corretamente. Para
resolver esse problema, você pode usar o componente Attachment para anexar a outras entidades.
• Se um personagem desaparecer da vista frontal no painel de renderização do Animation Editor, você
poderá escolher o modo de exibição de quatro câmeras, clicar com o botão direito do mouse no
personagem na janela de exibição e escolher Reset Transform.
• No Animation Editor, pequenas animações de transformação podem ocasionalmente resultar em
quadros-chave ausentes. Para contornar esse problema, clique com o botão direito do mouse no seu
arquivo .fbx no Navegador de ativos e escolha Edit Settings. Na guia Motions, para Add Modifier,
escolha Compression settings. Altere os valores padrão para Max translation error tolerance e Max
rotation error tolerance para 0 e clique em Update.
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se você ativar o gem
CryLegacyAnimation e o gem EMotion FX Animation.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• As opções de configuração a seguir não funcionam:
• Scale Actor Data (Escalar dados de ator)
• Scale Motion Data (Escalar dados de movimento)
• Scale Anim Graph Data (Escalar dados de gráfico de animação)
• Collision Mesh Setup (Configuração de malha de colisão)
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.
• O Lumberyard Editor para de funcionar quando você tenta abrir
o Animation Editor com o botão Open in (Abrir no Animation
Editor)
Esse problema ocorre no Windows 10 quando o componente Actor (Ator) tem um ativo de ator atribuído
a ele.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
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Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

API de construção de ativos
ProcessJobRequest m_sourceFile contém o parâmetro [output] que é especificado no arquivo
assetprocessorplatformconfig.ini de uma determinada pasta de observação. Se um caminho
completo para o ativo for necessário para o Asset Builder (Construtor de ativos), você poderá usar
m_fullPath de ProcessJobRequest.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.
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• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.
• O editor parará de funcionar se você adicionar vários objetos que têm um efeito de áudio e, em seguida,
acionar todos os objetos simultaneamente. O editor também parará de funcionar se os efeitos de áudio
de vários objetos colidirem.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
•
•
•
•
•

AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para AudioEnvironmentComponentRequestBus
AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus

Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar os
novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no código.
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Componente Audio Proxy
O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
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• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).

Gems Cloud
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots Amazon Lex, intenções e tipos de slot. Em vez
disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots Lex, intenções e tipos de
slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídas se os bots forem publicados
ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
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4. Atualize a pilha de implantação.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do AWS
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.
• O construtor de ativos para de funcionar se você tenta enviar um componente Navigation Area (Área
de navegação) a uma fatia, mesmo que a fatia tenha sido criada corretamente. Se um componente
Polygon Prism Shape (Forma de prisma de polígono) está presente na entidade que tem o componente
Navigation Area (Área de navegação), o componente Navigation Area é duplicado.
• O editor para de funcionar se você cria uma entidade, adiciona o componente Water Volume (Volume
de água), define a forma como Cylinder(Cilindro) e, em seguida, define o Surface Cell Size (Tamanho de
célula da superfície) como 0.1.
• O editor para de funcionar se você cria uma entidade, adiciona o componente Water Volume (Volume de
água) e, em seguida, define o tamanho da forma para um valor excessivamente alto. Por exemplo, um
valor de 1.000.000 é excessivamente alto para a forma de Box (Caixa) e 100.000 é excessivamente alto
para a forma de Cylinder (Cilindro).
• O editor para de funcionar se você tenta atribuir uma entidade pai (que é agrupada com outra entidade)
em sua entidade filho.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.
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CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas legadas para usar a Ferramenta Designer, criar estradas e rios e adicionar
outras CryEntities legadas. Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para novos projetos.
Para habilitar ferramentas legadas, use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity
Removal (Remoção de CryEntity) em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity
Removal no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador de
ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local de compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
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pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 Windows.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
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Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
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• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVidia Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguinte nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Se você tiver um driver Nvidia mais recente, o Lumberyard Editor poderá travar quando você habilitar
a transparência independente de pedido definindo r_AlphaBlendLayerCount como 1 na janela do
Console.

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .
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Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que o
problema seja resolvido.

Amostra herdada (GameSDK)
Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
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Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
Ao usar o Lmbr.exe para criar projetos a partir da linha de comando, você deve colocar a letra da unidade
em letras maiúsculas no caminho. Por exemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor para de funcionar se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e
iniciar o editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
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• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando o tipo de janela de exibição no Lumberyard Editor é definido como um tipo qualquer que não
seja o Perspective (por exemplo, Top, Front ou Left) e você adiciona um objeto da RollupBar à janela de
exibição, o Lumberyard Editor para de funcionar.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.

Instalação do Lumberyard
O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo executável
do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a versão mais
recente e, em seguida, faça download do instalador.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
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• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.
• O link de instalação do RC Shell Commands (Comandos do shell do RC) estará desativado na página
Install plugins (Instalar plugins) se você selecionar as seguintes opções de compilação na página Get
started (Começar a usar) e, em seguida, tentar instalar o plug-in RC Shell Commands (Comandos do
shell do RC) imediatamente:
• Compilar o código do jogo
• Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos)
• Compilar o Lumberyard Editor e as ferramentas
Para resolver esse problema, feche e reabra o Assistente de configuração Lumberyard.
• Você pode enfrentar problemas de compilação se fizer o seguinte no Assistente de configuração
Lumberyard:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar o código do jogo).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar o &ly-editor; e as ferramentas).
3. Desabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar o mecanismo e o pipeline de ativos).
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Para contornar esse problema, você deve ativar todas as três opções de compilação.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
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• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• O Mac Pro congelará se você executar o aplicativo StarterGameLauncher e começar a jogar. Para
resolver esse problema, reinicie o Mac Pro.

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
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Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
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• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.
• O editor parará de funcionar se você usar o Windows File Explorer para editar um nome de biblioteca de
partículas listado no painel Editor de partículas Libraries (Bibliotecas do &particle-editor;). Para resolver
esse problema, use o Editor de partículas para fazer alterações nas bibliotecas.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
O sistema de física possui os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.

Profiler
O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar criar o perfil do seu jogo enquanto ele está sendo
executado no editor. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte Profiler no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.
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Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.
• Novos projetos não serão criados com êxito se você especificar uma única palavra-chave C++ para o
nome do projeto. Isso inclui as seguintes palavras-chave do C++: if, while, break, new e virtual.
Para resolver esse problema, evite usar palavras-chave do C++ para o nome do projeto.
• O iniciador de um projeto não funcionará corretamente se você definir a configuração dos threads do
operador como 1 para o componente Job Manager (Gerenciador de trabalhos). Para resolver esse
problema, use os valores 0 ou 2 a 16.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
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• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.
• Se uma entidade que está conectada a um gráfico do Script Canvas se tornar uma fatia, todas as
referências às entidades desse gráfico serão desfeitas. Para resolver esse problema, use variáveis
expostas ao componente Script Canvas da entidade em vez das entidades no gráfico.

Ativos de malha com skin
No Processador de ativos, clique duas vezes em uma mensagem de status para saber mais. É possível
que o ativo de malha com skin (.fbx) apresente um status com falha exibindo a seguinte mensagem:
"Não é possível salvar uma malha com índices de vértice de 16 bits. Índices de 16 bits não podem resolver
<number> vértices."
Essa mensagem indica que o ativo de malha com skin importado tem um número de vértices maior do que
o número máximo permitido.
Você pode executar uma das seguintes ações:
• Modifique o ativo de malha com skin reduzindo o número de vértices. Pode ser necessário ajustar o
número de modo incremental até que o arquivo .fbx seja importado para o Lumberyard sem erros.
• Desabilite o gem CryLegacyAnimation para seu projeto. O gem EMotion FX Animation não possui um
limite de vértices.
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Para obter mais informações, consulte Exportar atores e movimentos no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
• O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
• O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
• Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.
• Uma colisão incorreta permite que o jogador saia dos limites do mapa.
• Mensagens de aviso poderão aparecer no painel do Console se você ativar ou desativar o áudio, alterar
o foco da janela ou se o jogador cair de uma determinada altura e aterrissar.
• O nível tem um objeto de rocha sem colisão aplicada a ele. Isso permite que o jogador se mova pela
rocha.
• Se você pressionar qualquer botão enquanto a tela de título é carregada, o heads-up display (HUD visor frontal) será exibido durante a cena de corte de abertura.
• O jogo poderá ser interrompido por alguns segundos ao entrar em áreas com inimigos ou bases.
• O personagem Jack não será renderizado corretamente se você iniciar o aplicativo
StarterGameLauncher sem o Xcode.
• O HUD não será atualizado corretamente se as matrizes de comunicação forem acessadas na ordem
incorreta.
• O áudio de passos para determinadas superfícies está ausente.
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• Os botões de interação não aparecem nos prompts de interação.
• O jogador fica preso em uma animação de queda depois de tentar subir um bloqueio rochoso ou de ser
aprisionado entre dois caixotes.
• Se você executar o jogo no aplicativo StarterGameLauncher, o jogador não poderá correr enquanto atira.
• A câmera de depuração pode não funcionar corretamente.
• O jogador pode navegar erroneamente para fora de uma área designada que está perto da passagem
bloqueada por rochas desmoronadas.
• Alguns efeitos de som estão faltando para o personagem Jack.
• O jogador erroneamente dá dois passos para a frente ao aterrissar.
• O jogador mostra instabilidade perceptível ao andar ou correr.
• A velocidade da movimentação do jogador aumenta ao disparar o laser.
• Os inimigos podem tremer violentamente ao tentar mirar em um jogador.
• Quando instanciado em um nível, os ativos building_sml_p, building_lrg_p e prop_diorama_04 aparecem
abaixo do terreno.
• Se você clicar com o botão direito do mouse e optar por instanciar uma fatia, a fatia não
aparecerá nesse local. Isso se aplica às seguintes fatias: gun (arma), Interior_auto_doors e
CommsArray_jumpUpgrade.
• O personagem Jack não é renderizado corretamente na cena cinematográficas de abertura quando você
inicia o aplicativo StarterGameLauncher no diretório da versão.
• O jogador não pode interagir com caixas de computador nas áreas de caverna do nível.
• O jogador não pode se mover no início de um nível até que a barra de espaço seja pressionada para
saltar.
• A movimentação do jogador é trôpega ao mirar ou mover-se para trás.
• Os projéteis de armas não são visíveis quando uma arma é disparada.
• Determinadas variáveis não são atualizadas ao jogar o nível Starter Game (Jogo para iniciantes) pela
segunda vez.
• Determinados ativos não podem ser carregados corretamente. Isso pode fazer com que os objetos
tremulem.
• As texturas de vegetação podem aparecer em preto quando um mapa é carregado, se essas texturas
forem processadas pelo Processador de ativos enquanto o mapa está sendo carregado. Para resolver
esse problema, reinicie o Lumberyard Editor.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Texturas de terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
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A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.

571

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
UI Editor

• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Se você excluir um elemento filho de uma instância de fatia, adicione um novo elemento filho e escolha
Push to Slice. O ativo de fatia é atualizado corretamente, mas a instância de fatia não tem o novo filho.
Para contornar esse problema, exclua o elemento filho e pressione a alteração antes de adicionar um
novo elemento filho e enviar essa alteração.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Recrie seu projeto fazendo o seguinte:
a.

Em uma janela da linha de comando, altere o diretório para \lumberyard_version\dev.
Digite lmbr_waf configure para configurar o Lumberyard corretamente.

b.

Crie o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Compilações de jogo no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
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Sistema de compilação do Waf
O Sistema de compilação Waf tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• O Waf não será executado corretamente se o Python e o Lumberyard estiverem instalados em
unidades separadas. O Windows impede a geração de caminhos relativos para caminhos em unidades
separadas. Para executar o Waf corretamente, verifique se o Python e o Lumberyard estão instalados na
mesma unidade.

Sombreamento Waterfall
Um problema com o sombreamento Waterfall impede que ele se mova e seja animado corretamente. Para
contornar este problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• Use o sombreamento Illum para criar um efeito de cachoeira. Para obter um exemplo, consulte
oExemplo do Starter Game.
• No arquivo Waterfall.cfx (localizado no diretório /dev/Engine/Shaders/HWScripts), atualize
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para usar float2 vTranslation
= float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
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raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
• As compilações de não depuração pararão de funcionar se você passar métodos com mais de 13
argumentos. Para contornar esse problema, especifique um número menor de argumentos.
• O arquivo Lyzard.exe para de funcionar quando você alterna projetos.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.13 (março de 2018)
Lumberyard Beta 1.13 adiciona mais de 200 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade, cujas
sugestões nos ajudaram a fazer um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard,
siga-nos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 575)
• Melhorias e mudanças (p. 581)
• Correções (p. 585)
• Problemas conhecidos (p. 592)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.13.
Tópicos
• Novo PhysX System do Lumberyard (p. 575)
• Componentes de navegação do sistema de entidades de componente (p. 576)
• Recursos de comunicação cruzada para gems de nuvem (p. 577)
• Alterações importantes na documentação do Lumberyard (p. 577)
• Novos tutoriais sobre configuração da nuvem (p. 580)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 581)
• Compatibilidade com o SDK (p. 581)

Novo PhysX System do Lumberyard
O Lumberyard 1.13 apresenta a versão de teste de um novo sistema de física que age sobre entidades
para criar efeitos de física realistas, como simulação de detecção de colisão e de dinâmica de corpo rígido.
Você pode experimentar o novo sistema de física, habilitando o gem PhysX no Configurador de projetos e
adicionando os componentes a seguir a suas entidades:
• PhysX Collider (Colisor do PhysX) – fornece resposta de colisão vinculando a PhysX Mesh Shape
(Forma de malha do PhysX) da entidade ou o componente de forma com seu tipo de movimento PhysX
Rigid Body Physics (Física de corpo rígido do PhysX).
• PhysX Mesh Shape (Forma de malha do PhysX) – fornece a geometria da área de colisão.
• PhysX Rigid Body Physics (Física de corpo rígido do PhysX) – define a entidade como um objeto rígido e
permite escolher o tipo de movimento. Um tipo de movimento estático significa que o objeto não é móvel.
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Um tipo de movimento dinâmico significa que o objeto é móvel com base em parâmetros que definem
como o objeto interage com outros objetos.

Um projeto de Exemplos de física fornece níveis de exemplos que demonstram como usar os novos
recursos de física. Por exemplo, o exemplo PhysX Rigid Body (Corpo rígido do PhysX) mostra como usar
os seguintes corpos rígidos do PhysX: caixas, esferas, cápsulas, malhas convexas e objetos estáticos de
malha triangular.
Para obter mais informações, consulte PhysX System no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Componentes de navegação do sistema de entidades
de componente
O Lumberyard 1.13 adiciona os seguintes componentes:
• Navigation Area (Área de navegação) – use este componente para definir a área navegável ou o volume
do sistema de AI a ser usado. Para obter mais informações, consulte Área de navegação no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

• Navigation Seed (Seed de navegação) – use este componente com o componente Navigation Area
(Área de navegação) para especificar as áreas da malha de navegação que os agentes de AI podem
acessar. Para obter mais informações, consulte Seed de navegação no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
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Recursos de comunicação cruzada para gems de
nuvem
O Lumberyard 1.13 apresenta os seguintes recursos do Cloud Canvas:
Comunicação entre gems
Os gems em nuvem podem usar o recurso de comunicação cruzada para expor suas operações de API
entre si e usar os serviços de back-end uns dos outros. Você também pode usar a comunicação entre
gems em nuvem para notificar vários gems quando ocorre um evento. Por exemplo, o gem de nuvem
Player Account (Conta do jogador) do Lumberyard fornece um serviço de jogadores banidos que o gem de
nuvem Leaderboard (Placar) pode usar para limitar pontuações fraudulentas. A interface de web service
é definida em um arquivo swagger.json de gem de nuvem que pode ser chamado em uma função do
AWS Lambda. Para obter mais informações, consulte Comunicação entre gems no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.
Estrutura de recursos personalizados
O Cloud Canvas oferece suporte a recursos personalizados e a serviços da AWS compatíveis com o AWS
CloudFormation. Você pode adicionar tipos de recursos personalizados e serviços da AWS a um arquivo
project-template.json de gem da nuvem e a um arquivo resource-template.json. Isso elimina
a necessidade de codificar tipos de recursos não nativos e ajuda a aumentar a segurança. Para obter mais
informações, consulte Como adicionar suporte a novos tipos AWS:: e Custom:: no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.

Alterações importantes na documentação do
Lumberyard
Com base nos comentários dos clientes sobre a descoberta do conteúdo, a equipe de documentação do
Lumberyard fez as seguintes melhorias:
• Combinou o guia do usuário e o guia do desenvolvedor em um único guia. Isso facilita a procura das
informações desejadas.
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• Separou o conteúdo do legado em uma referência de legado. Dessa forma, não há confusão sobre as
informações referentes a sistemas e ferramentas novos ou legados.
• Reorganizou as seções pai para acompanhar melhor o fluxo de trabalho de desenvolvimento dos jogos.
• Atualizou os títulos de tópicos pai para se basearem nas tarefas.
Você pode acessar o guia combinado e a referência legada na página de destino da documentação do
Lumberyard.

Você pode pesquisar a documentação no Lumberyard Editor.

578

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Alterações importantes na documentação do Lumberyard

A documentação do Lumberyard está disponível em chinês, inglês, francês, alemão, japonês, coreano,
português (Brasil) e espanhol.
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Novos tutoriais sobre configuração da nuvem
Você pode usar os tutoriais de vídeo a seguir para saber como implementar recursos conectados à nuvem
em seu projeto de jogo do Lumberyard.
Demonstração do processo de cadastro da AWS
O vídeo a seguir fornece uma explicação passo a passo sobre como configurar sua conta da AWS. Essa
conta permite que você acesse os serviços da AWS. Demonstração do processo de cadastro da AWS
Configurar o Lumberyard e a AWS para usar gems da nuvem
O vídeo a seguir apresenta os gems da nuvem e explica como configurar um usuário do IAM para sua
conta da AWS, anexar a política adequada e adicionar as credenciais ao gerente de credenciais do seu
projeto. Configurar o Lumberyard e a AWS para usar gems da nuvem
Adicionar e implantar recursos do gem da nuvem ao Lumberyard
O vídeo a seguir mostra como habilitar os gems da nuvem, como o gem da nuvem Mensagem do Dia, no
Lumberyard Configurador de projetos. Você também saberá mais sobre como usar o gerente de recursos
do Cloud Canvas para carregar e implantar os recursos necessários para interagir com as informações da
nuvem. Adicionar e implantar recursos do gem da nuvem ao Lumberyard
Adicionar uma mensagem do dia ao Lumberyard usando gems da nuvem
Para seguir as etapas neste vídeo, baixe o arquivo MOTD_Educational_Demo.lua. Salve o arquivo no
diretório lumberyard_version\dev\StarterGame\Scripts\UI.
O vídeo a seguir demonstra como adicionar uma mensagem do dia à tela inicial do Starter Game. Você
saberá mais sobre como adicionar o componente Mensagem do Dia, customizar a caixa de texto, atualizar
o script Lua e especificar sua mensagem no Cloud Gem Portal. Adicionar uma mensagem do dia ao
Lumberyard usando gems da nuvem
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Novos recursos do Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.13 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK para C++ versão 1.1.13
• SDK versão 3.1.5 do Amazon GameLift Server

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.13 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
Tópicos
• Android (p. 581)
• Pipeline de ativos (p. 581)
• Cloud Canvas (p. 582)
• Sistema de entidade do componente (p. 582)
• API IJobManager do CryEngine (p. 583)
• Arquivos FBX (p. 583)
• Lumberyard Editor (p. 583)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 583)
• macOS (p. 583)
• Material Editor (p. 583)
• Física (p. 584)
• Jogo para iniciantes (p. 584)
• Gem do Substance (p. 584)
• VisArea (p. 584)
• Diversos (p. 584)

Android
O Android tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O Android NDK r16 agora é compatível.
• Agora, no Android Studio, a geração de um projeto cria um Wrapper Gradle para ajudar com problemas
de versionamento.

Pipeline de ativos
O pipeline de ativos tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
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• A API Source Control agora oferece suporte ao RequestLatest para obter os arquivos mais recentes
e ao RequestRename para mover e renomear arquivos. Todas as chamadas para ISourceControl
(plug-in do Perforce) para essa funcionalidade agora usam a API Source Control.
• Agora você pode configurar o diretório que o Processador de ativos monitora para ser específico ao
sistema operacional. Isso permite que o Processador de ativos copie somente os ativos relevantes na
pasta de destino.
• O SDK do Asset Builder agora processa os formatos de dados que são exportados de arquivos .fbx.
Isso exclui os tipos de arquivo herdados, como .cgf, que ainda são manipulados pelo compilador de
recursos.
• A função AssetImportRequest::LoadScene está obsoleta e foi removida da SceneAPI.

Cloud Canvas
Cloud Canvas tem os seguintes aprimoramentos e alterações:

Text-to-Speech Cloud Gem
• Agora você pode usar a lógica And/Or ao filtrar.
• Agora você pode classificar e filtrar por caractere.
• O arquivo speech_line_definitions.csv agora inclui o nome do arquivo MD5.
• A configuração de Character Advanced (Caractere avançado) agora inclui uma opção de timbre.
• A configuração de Character Advanced (Caractere avançado) agora inclui uma opção de linguagem.
• Quando você exclui uma linha de voz, o comportamento padrão não é mais retornar para a primeira
página.
• Agora você pode excluir várias linhas de fala.
• Agora você pode excluir pacotes.
• Os pacotes gerados agora exibem o valor correto para a data da última modificação.
• Tipos de Speech Synthesis Markup Language (SSML) adicionais agora são compatíveis. Isso permite
criar linhas de fala mais personalizáveis.
• O Cloud Gem Portal melhorou o suporte a tags e caracteres, linha de voz e gerenciamento de arquivos.

Gem Speech Recognition Cloud
• O suporte a microfone foi adicionado para Android, iOS e macOS.
• Agora você pode usar o componente Voice Recorder System (Sistema de gravador de voz) para
Android, iOS e macOS. O Windows já é compatível.

Cloud Gem Framework
• Agora você pode adicionar de maneira rápida e fácil recursos personalizados para uso com seus gems
de nuvem. Os recursos personalizados permitem que você defina um manipulador para aprimorar
o comportamento de um AWS:Service. Por exemplo, o recurso Custom::DynamoDBTable é um
recurso de tabela do DynamoDB que define um manipulador com lógica adicional para tornar a criação e
a atualização de recursos mais resilientes em relação aos limites normais da conta da AWS.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Agora você pode fixar o Inspetor de entidades em uma determinada entidade.
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• Agora você pode ter várias janelas do Inspetor de entidades abertas simultaneamente.

API IJobManager do CryEngine
O sistema de jobs CryEngine e APIs relacionadas estão obsoletos e serão removidos em uma versão
futura do Lumberyard. Isso inclui JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState e
DECLARE_JOB. No lugar, use as APIs AZ::Job.

Arquivos FBX
O Lumberyard 1.13 fornece um script do Python que você pode executar em seu projeto de jogo
para resolver problemas com o processamento e o carregamento de arquivos de material .fbx. O
script 1.13_assetinfo_updateMaterials.py localiza-se no diretório /dev/Editor/Scripts/
Lumberyard. Execute esse script para definir o sinalizador Update Materials como False para todos os
arquivos .fbx no projeto. Os materiais associados a arquivos .fbx que já estão em seu projeto poderão
não processar com êxito se o sinalizador Update Materials estiver definido como True.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Nomes de níveis agora podem começar com números. Anteriormente, apenas havia suporte apenas
para letras.
• A janela Console agora exibe novas linhas corretamente, e o tempo de exibição melhorou.
• A janela de exibição e os botões do editor agora têm dicas de ferramentas.
• Agora você pode criar subpastas na caixa de diálogo Save Level As (Salvar nível como). Um aviso será
exibido se o nome do nível entrar em conflito com uma pasta existente.
• A caixa de texto decimal padrão agora é compatível com valores decimais mais precisos. Isso é
especialmente útil para parâmetros de hora do dia.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard teve os seguintes aprimoramentos e alterações:
• As instruções de instalação do Visual Studio 2015 agora têm um link para o tópico correto no site da
Microsoft.
• O Visual Studio 2013 agora exibe um aviso de reprovação.
• O uso de memória foi melhorado.

macOS
O macOS tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O OpenGL não é mais compatível com o macOS, portanto, o arquivo system_osx_gl.cfg foi
removido dos arquivos do Lumberyard.
• O Substance agora é compatível com o macOS.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
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• Foram adicionadas as opções Copy All (Copiar tudo) e Copy Section (Copiar seção).
• Agora você pode usar o recurso de colagem sem uma seleção atual na lista de propriedades.

Física
O sistema de física teve os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O dispatcher de trabalhos do PhysX agora usa uma quantidade adequada de threads de operador para
ajudar a melhorar o desempenho e o uso de CPU.
• O registro em log de erros do PhysX foi aprimorado para ajudar na depuração de problemas.
• As solicitações de terreno do PhysX foram movidas para o LegacyTerrainRequestBus. Isso separa o
código legado do sistema de gems do PhysX.

Jogo para iniciantes
Starter Game tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Algumas animações de personagens agora usam o sistema Animation Editor (EMotion FX).
• O atraso de arma de coldre foi reduzido.

Gem do Substance
O Gem do Substance agora inclui suporte para script Lua e Script Canvas para materiais de procedimento
do Substance.

VisArea
O componente VisArea teve os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os nomes da configuração do VisArea agora são denominados consistentemente.
• As opções IgnoreSkyColor e IgnoreGI foram removidas dos componentes do VisArea e do Portal.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• No contexto de serialização, o DataElementNode::GetData e o SetData são simétricos e funcionam
conforme esperado com contêineres. GetDataHierarchy não é mais incluída na API. Você pode usar
o GetData em seu lugar.
• A classe shared_mutex teve as seguintes melhorias:
• A classe shared_mutex agora corresponde ao padrão de bloqueio de leitura/gravação.
• O estilo upgrade_mutex da classe shared_mutex foi removido.
• O shared_spin_mutex foi renomeado para shared_mutex.
• O shared_spin_mutex recebeu o alias shared_mutex.
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Correções
O Lumberyard Beta 1.13 resolve problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber mais sobre
as correções relacionadas.
Tópicos
• AI (p. 585)
• Animation Editor (p. 585)
• Android (p. 586)
• Pipeline de ativos (p. 586)
• Cloud Canvas (p. 586)
• Sistema de entidade do componente (p. 587)
• iOS (p. 588)
• Lmbr.exe (p. 588)
• Lumberyard Editor (p. 589)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 590)
• macOS (p. 590)
• Física (p. 590)
• Configurador de projetos (p. 591)
• Scripts (p. 591)
• Jogo para iniciantes (p. 591)
• Terreno (p. 591)
• Track View (p. 592)
• Diversos (p. 592)

AI
O editor não para mais de funcionar se você tentar modificar o arquivo Navigation.xml usando valores
incorretos.

Animation Editor
O Animation Editor tem as seguintes correções:
• O editor não para mais de funcionar quando você seleciona o layout Character (Personagem).
• O editor não para mais de funcionar se você tentar fechar várias instâncias de um painel de ferramenta.
• As mensagens de erro agora aparecem como esperado.
• O salvamento de gráficos de animação agora funciona corretamente.
• Agora você pode executar testes de integração na configuração de profile_test enquanto o gem
EMotionFX está habilitado para seu projeto. Anteriormente o Animation Editor não inicializava.
• As animações nos nós Blend Space 1D (Espaço de mistura 1D) e Blend Space 2D (Espaço de mistura
2D) agora são reiniciadas corretamente. Anteriormente, as animações entravam em loop.
• No nível Advanced_RinLocomotion, o personagem Rin agora é movido corretamente. Anteriormente, o
gráfico de animação era configurado para que ele virasse para a esquerda quando ele deveria continuar
em frente ao sair de um estado ocioso.
• Quando você salva um conjunto de movimentos, ele agora retém a opção selecionada no menu Motion
Set (Conjunto de movimentos).
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• No nível Simple_RinLocomotion, o personagem Rin agora corre como esperado quando você pressiona
e mantém o gatilho direito pressionado.
• Quando você adiciona faixas de eventos ao painel Time View (Visualização do tempo), a janela não é
mais redimensionada verticalmente.
• Agora você pode fechar a janela Animation Editor antes de fechar a janela Preferences (Preferências).
Anteriormente, essa sequência impedia que você abrisse a janela Preferences (Preferências)
novamente.
• Não é mais necessário selecionar um gráfico de animação para salvar um workspace.
• Ao tentar reproduzir um movimento sem um arquivo de ator aberto, agora você verá uma mensagem de
erro descritiva.
• Se você incluir várias predefinições de eventos com o mesmo nome em seu arquivo de configuração de
predefinições de evento de movimento, todos os nomes de predefinição agora aparecerão no Animation
Editor. Anteriormente, os nomes duplicados não eram exibidos.
• Quando você cria arquivos .actor a partir de arquivos .fbx, os arquivos agora importam com êxito.
• O nó Smoothing (Suavização) não gera mais valores inesperados quando a velocidade de interpolação
é definida como 0.
• Você não pode mais anexar um componente a si mesmo erroneamente. Anteriormente, uma entidade
com o componente Actor (Ator) podia definir a si mesmo como o anexo.
• O gizmo de conversão agora mostra os valores corretos. Anteriormente, o gizmo sempre mostrava 0,0,0.

Android
Os ativos modificados agora são copiados como esperado ao implantar em um dispositivo.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem as seguintes correções:
• O construtor de ativos .dll não para mais de funcionar quando mais de um .dll de construtor foi
carregado.
• O log de eventos agora mostra os IDs de trabalhos corretos.
• O Processador de ativos agora pode receber entrada do teclado no macOS.
• O Processador de ativos não retorna mais uma mensagem de erro quando você habilita um gem para
seu projeto.
• Todos os arquivos que não foram processados com êxito agora permanecem no Navegador de ativos
para novo processamento.
• O Compilador de recursos não para mais de funcionar quando você salva um arquivo .tif que não é
uma potência de 2 com predefinições incompatíveis.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem as seguintes correções:
• Agora você pode excluir implantações conforme esperado na CustomServiceAPI.
• O nível dos Exemplos de comportamento da AWS agora exibe texto consistente com as ferramentas do
Lumberyard.
• Se você tentar desabilitar um gem que não está habilitado, agora você vê informações sobre o estado do
gem.
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• Você não pode mais usar a ferramenta de linha de comando para criar erroneamente um gem com o
mesmo nome de um gem existente. Os nomes de gems devem ser exclusivos.
• Você não pode mais adicionar um placar com um nome inválido.

Cloud Gem Portal
• Ao usar o Firefox, agora você pode remover as intenções de bots conforme esperado.
• Agora você pode pesquisar nomes de jogador conforme esperado.
• Você não pode mais digitar caracteres alfabéticos em campos de horas (HH) ou de minutos (MM).
• O ícone de atualização agora funciona como esperado.
• Uma caixa de diálogo de confirmação agora é exibida quando você tenta excluir várias linhas de fala.
• Se você usar o gem de nuvem Text-to-Speech (Texto para fala) aplicando um filtro Any (Qualquer) sem
selecionar nenhuma tag, agora todos os resultados serão retornados.

Gerenciador de recursos
• Um arquivo obtido por check-out agora é atualizado automaticamente para que você possa editá-lo
como esperado.
• Os recursos agora são adicionados como esperado após o check-out do arquivo resourcetemplate.json.
• Se você usar o Perforce e ele estiver configurado incorretamente, agora você verá um relatório de erro
se o Resource Manager (Gerenciador de recursos) não puder concluir uma operação.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade componente possui as seguintes correções:
• O parâmetro Minimum spec (Espec. mínima) agora funciona corretamente para o componente Water
Volume (Volume de água).
• Quando você gira uma entidade, agora as linhas do manipulador giram com as setas do manipulador
conforme o esperado.
• O editor não para mais de funcionar quando você tem arquivos de fatias inválidos.
• Se você desfizer uma alteração em uma entidade filho, a entidade não será mais movida para cima na
lista no Descritor de entidades.
• Arrastar uma hierarquia pai-filho para uma entidade não quebra mais a hierarquia pai-filho original.
• As entidades raiz não têm mais "(Entity not found)" (Entidade não encontrada) como a entidade pai.
• No Inspetor de entidades, agora você pode ver a opção de menu Push to slice (Empurrar para fatiar)
quando clica com o botão direito do mouse em um componente.
• No Descritor de entidades, agora você pode mover entidades pai e filho em uma entidade raiz sem
quebrar a hierarquia existente.
• O recurso de filtragem no Descritor de entidades agora funciona como esperado.
• No Descritor de entidades, as seguintes opções de filtro agora funcionam como esperado:
• Árvore de comportamento
• Navegação
• Suavização do parâmetro de movimento
• Audio Proxy
• Camera Rig
• Entrada de câmera Fly
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• Entrada
• Estado simples
• Spawner
• Vinculação de rede
• Física do personagem
• Mesh Collider
• Primitive Collider
• Ragdoll
• UI Canvas Asset Ref
• UI Canvas Proxy Ref
• UI Canvas on Mesh
• No Descritor de entidades, escolher Clear (Limpar) agora remove todos os filtros conforme o esperado.
• Você não pode mais usar o caractere de porcentagem (%) em nomes de entidade.
• O editor não para mais de funcionar se você reverter alterações em uma fatia que inclui contêineres,
como vetores ou listas.
• Quando você limpa uma referência a ativo na grade de propriedades, o ativo não perde mais o tipo
atribuído.
• O editor não para mais de funcionar se você tentar abrir o outliner legado quando as entidades dos
componentes estão em seu nível.
• Agora, você pode usar as teclas de seta para aumentar os valores de Z na barra de coordenadas. Isso
pode ser feito quando você seleciona coordenadas pai ou do mundo ao girar várias entidades.
• Você não pode mais criar várias fatias usando hierarquias inválidas ou se os nomes das fatias estiverem
ausentes.
• O editor não para mais de funcionar quando você edita os parâmetros Surface Cell Size (Tamanho da
célula da superfície) e Sleep Threshold (Limite inativo) do componente Water Volume (Volume de água).
• Os componentes de reflexo da lente não são mais redefinidos para o primeiro reflexo da biblioteca
quando você alterna entre o modo de jogo e o modo de edição.
• Os componentes do cache de geometria não têm mais problemas de renderização depois que você
modifica o parâmetro Max View Distance (Distância máxima de visualização).
• Os caches de geometria não executam mais apenas na inicialização.
• Ao usar o componente Infinite Ocean (Oceano infinito), a visualização da coordenada Z abaixo de 0
agora é obscurecida corretamente e o oceano é exibido mais escuro com base em sua profundidade.

iOS
O iOS teve as seguintes correções:
• Gamepads não são mais atribuídos a um índice incorreto.
• O mapa de Exemplos de multijogador não apresenta mais problemas de renderização que afetam a
maneira como o nível é exibido.

Lmbr.exe
A ferramenta de linha de comando Lmbr.exe teve as seguintes correções:
• A ferramenta Lmbr.exe não para mais de funcionar quando o arquivo user_settings.options é
inválido.
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• Agora você pode usar a ferramenta Lmbr.exe para alternar projetos, mesmo que o Perforce não esteja
instalado e configurado.
• Agora você pode usar a ferramenta Lmbr.exe para criar um projeto de jogo externo e iniciar o editor.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• Agora, quando você salva um nível, ele é adicionado à lista Open Recent (Abrir recentes).
• Ao tentar importar um arquivo .crate usando o File Importer (Importador de arquivo), agora você verá
comentários quando a importação não for bem-sucedida.
• As entradas não são mais cortadas no Asset Editor para associações de entrada.
• A opção do menu Tools (Ferramentas), Lua Editor (Editor do Lua), agora inicia o Lua Editor conforme
esperado.
• Agora você pode interagir com as sobreposições da visualização de DDS na Barra de rolagem.
Anteriormente, a sobreposição destacada pelo mouse desaparecia se você movesse o ponteiro para
fora do controle que exibia a sobreposição.
• As listas de câmeras na Barra de rolagem agora são atualizadas corretamente quando você cria uma
nova câmera.
• Agora, quando você clica duas vezes em uma barra de título, a janela é maximizada e minimizada
corretamente.
• Configuração da barra de tarefas do Windows para ocultar automaticamente não causa mais interações
inesperados com as janelas do Lumberyard.
• A funcionalidade de redefinição agora funciona corretamente para determinados controles deslizantes
na Barra de rolagem. Isso inclui a distância da visualização de névoa, o intervalo do plano do corte de
sombras do sol e a latitude da lua.
• O comando general.unload_all_plugins() do Python foi removido. Esse comando não é
compatível.
• O Animation Editor (EMotion FX) não exibe mais erroneamente uma barra dupla de título.
• O editor não para mais de funcionar quando você abre uma animação usando o sistema de animação
legado.
• Agora, se você clicar com o botão direito do mouse na tela de boas-vindas, as opções corretas do menu
são exibidas.
• O editor não para mais de funcionar se você criar um caminho de nível com 260 caracteres.
• Se você desencaixar painéis do Editor de partículas, os painéis desencaixados não permanecerão
abertos depois que você fechar o Editor de partículas.
• Agora, o editor continua a carregar um nível, mesmo que o Lumberyard não seja o aplicativo ativo no
Windows.
• O tamanho do painel da janela foi aprimorado ao carregar o Lumberyard Editor pela primeira vez em um
novo computador.
• Agora você pode abrir vários arquivos de relatórios de erro no Excel sem receber uma mensagem de
aviso.
• Você não deve mais ter problemas ao usar periféricos do Synergy para controlar o Lumberyard Editor.
• Agora, se você clicar com o botão direito do mouse na janela Import Assets (Importar ativos), as opções
corretas do menu são exibidas.
• O cursor não usa mais padrões no final do campo de nome do evento quando você editar as
associações de entrada.
• A opção de menu Game (Jogo), AI, View Agent Type (Visualizar tipo de agente) foi atualizada para
esclarecer que a subopção é o tipo do agente a ser visualizado com o depurador do AI.
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• O editor não para mais de funcionar quando você modifica um material no código e, em seguida, sai do
modo de jogo.
• Os arquivos de material (.mtl) não desaparecem mais depois que você usa o Material Editor.
• Para resolver conflitos de material, os arquivos .fbx agora gravam um arquivo .dccmtl para
armazenamento em cache, em vez de um arquivo .mtl.
• O editor não para mais de funcionar quando você usa o menu Add Vegetation Object (Adicionar objeto
de vegetação) para adicionar uma entidade à janela de exibição.
• Agora você pode definir atributos de volume de névoa, como densidade, com mais precisão. Isso
permite que você refine a aparência do volume de névoa.
• Agora você pode definir parâmetros de hora do dia, como densidade de névoa e desvio de sombra, com
mais precisão.
• O editor não para mais de funcionar se ocorrer pintura de vegetação fora do limite do mapa de altura.
• O editor agora pode executar com êxito quando o projeto padrão estiver definido como
CloudGemSamples.
• O editor não para mais de funcionar quando você escolhe Undo Checkout (Desfazer check-out) no
Dialog Editor (Editor de diálogo) após renomear um diálogo.
• Um artefato gráfico foi corrigido. O artefato ocorria quando a reflexão do céu estava incorreta e a névoa
volumétrica estava habilitada.
• Uma condição de corrida foi corrigida. A condição de corrida criava uma textura vermelho brilhante ou
uma falha no editor quando a névoa volumétrica estava habilitada.
• O editor não para mais de funcionar se você colocar o gerenciador de câmera
(camera_manager.slice) na janela de exibição e, em seguida, pressionar Ctrl+G para entrar no
modo de jogo.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem as seguintes correções:
• O Assistente de configuração não para mais de funcionar no macOS quando você seleciona Compile
for Android devices (Compilar para dispositivos Android) ou Compile for iOS devices (Compilar para
dispositivos iOS).
• O caminho de instalação do executável do SDK do Android agora é exibido corretamente.

macOS
O macOS teve as seguintes correções:
• A abertura cinematográfica do exemplo Starter Game (Jogo para iniciantes) agora é exibida
corretamente no macOS.
• Não ocorre mais uma falha de estouro de pilha ao executar um perfil no macOS.
• Gamepads não são mais atribuídos a um índice incorreto.

Física
O sistema de física possui as seguintes correções:
• As dicas da ferramenta PhysX Mesh (Malha do PhysX) agora se ajustam corretamente ao tamanho da
tela.
• O editor não trava mais quando você usa malhas triangulares em corpos rígidos dinâmicos do PhysX.
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Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem as seguintes correções:
• A escolha de Advanced Settings (Configurações avançadas) agora abre a janela da configuração
avançada conforme esperado.
• O aplicativo não para mais de funcionar quando você altera a configuração de Editor para Game (Jogo)
na janela de configuração avançada.
• Agora você será notificado se um gem estiver ausente em um determinado projeto ou nível de exemplo
e direcionado para o Configurador de projetos para habilitar o gem.

Scripts
O script teve as seguintes correções:
• O processo LuaIDE agora termina imediatamente quando o Lua Editor é fechado.
• O editor não para mais de funcionar quando você remove um nó de variável de spline.
• Nós que são adicionados a uma tela em branco não aparecem mais incorretamente fora da janela de
exibição.
• O nó Set Color Chart (Definir gráfico colorido) não tem mais um marcador Out (Saída) ausente.
• Agora você pode acessar a função SetColorChart no Lua. Anteriormente, só era possível acessar
essa função no Script Canvas.

Jogo para iniciantes
O exemplo Starter Game (Jogo para iniciantes) teve as seguintes correções:
• Agora você pode alternar o lança-granada após a aquisição.
• O jogador não congela mais após a ativação da primeira matriz.
• O jogador não dispara mais a animação de aterrissagem forçada após cada salto.
• IDs de entidades duplicados que provocavam declarações foram removidos do exemplo Starter Game
(Jogo para iniciantes).

Terreno
As ferramentas de terreno tiveram as seguintes correções:
• A opção de menu Camadas de textura Terrain Editor (Editor de &terrain-textures;) agora abre a
ferramenta correta. Anteriormente, essa opção de menu abria a ferramenta Terrain Editor.
• O editor não para mais de funcionar quando você abre a ferramenta Export/Import Megaterrain
(Exportar/importar megaterreno) com uma grande quantidade de blocos.
• O editor não para mais de funcionar quando você altera o tamanho da unidade e um nível não está
carregado.
• Os arquivos de textura de terreno agora são carregados corretamente quando você cria um novo nível.
• Agora você pode usar o controle deslizante para definir o valor máximo dos parâmetros Outside Radius
(Raio externo) e Inside Radius (Raio interno).
• No Camadas de textura Terrain Editor (Editor de &terrain-textures;), a barra de menus não desaparece
quando você redimensiona a janela para a altura mínima.
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• Não ocorre mais um erro de falha de asserção quando você define o valor da profundidade como 0
para decalques que têm um tipo de projeção definido como On Terrain and Static Objects (Em terreno e
objetos estáticos).

Track View
O Track View tem as seguintes correções:
• O editor não para mais de funcionar quando você exclui uma sequência.
• O editor não para mais de funcionar quando você: cria uma sequência de entidades de objetos
(herdada) que contém um nó Director (Diretor), desfaz a ação de criação, refaz a ação de criação e, em
seguida, seleciona a sequência.
• Os splines de animação não são mais removidos da janela de exibição quando você associa entidades
animadas a novas entidades pai.
• A janela de exibição agora é atualizada corretamente para exibir sequências em resoluções mais altas.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• O método DestroyEntity que usa IDs de entidade foi renomeado para DestroyEntityById.
• IRenderAuxGeom::Draw2dLabel não usa mais dados de cor não definidos.
• AZStd::list::list(std::initializer_list<T> list) agora define corretamente a variável
do membro m_numElements como 0.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.13 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 594)
• Android (p. 594)
• Android Studio (p. 595)
• Animation Editor (p. 595)
• Triggers e objetos de área (p. 595)
• Pipeline de ativos (p. 596)
• Áudio (p. 596)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 596)
• Componentes de áudio do EBus (p. 597)
• Componente Audio Proxy (p. 597)
• Cloud Canvas (p. 598)
• Gems Cloud (p. 599)
• Cloud Gem Portal (p. 600)
• Sistema de entidade do componente (p. 600)
• Variáveis de console (p. 600)

592

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Problemas conhecidos

• CryEngineNonRCModule (p. 600)
• CryEntity (p. 600)
• Tipos de dados (p. 601)
• Componente Decal (p. 601)
• Servidor dedicado (p. 601)
• DirectX 12 (p. 601)
• Configurações de FBX (p. 601)
• Fluxograma (p. 602)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 602)
• Projetos de jogos (p. 602)
• Gems (p. 602)
• Geppetto (p. 603)
• Mapas de brilho (p. 604)
• Gráficos (p. 604)
• Arquivo de mapa de altura (p. 604)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 604)
• Incredibuild (p. 605)
• Caminhos de instalação (p. 605)
• iOS (p. 605)
• Amostra herdada (GameSDK) (p. 605)
• Elementos de reflexo (p. 605)
• Linux (p. 606)
• Lumberyard Editor (p. 606)
• Instalação do Lumberyard (p. 607)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 607)
• Lmbr.exe (p. 608)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 609)
• Lyzard.exe (p. 609)
• macOS (p. 609)
• Mannequin (p. 609)
• Navegador do material (p. 609)
• Material Editor (p. 611)
• Maya (p. 611)
• Mobilidade (p. 612)
• Amostra para multijogador (p. 612)
• Editor de partículas (p. 612)
• Controle de fonte do Perforce (p. 613)
• Física (p. 613)
• Profiler (p. 614)
• Configurador de projetos (p. 614)
• Compilador de recursos (p. 614)
• SamplesProject (p. 614)
• Script Canvas (p. 614)
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• Fatias (p. 615)
• Jogo para iniciantes (p. 615)
• Componente de malha estática (p. 616)
• Substance Editor (p. 616)
• Texturas de terreno (p. 616)
• Track View (p. 616)
• Componente Trigger Area (p. 617)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 617)
• UI Editor (p. 617)
• Realidade virtual (p. 617)
• Compatível com Visual Studio (p. 618)
• Sistema de compilação do Waf (p. 618)
• Sombreamento Waterfall (p. 618)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 618)
• Diversos (p. 619)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Samples Project não pode ser criado a menos que você já tenha a biblioteca Google Play Billing
instalada a partir de uma versão anterior do Android SDK Manager. Para resolver esse problema, use o
Configurador de projetos para desativar o gem IAP.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• Você pode ter problemas ao criar seu jogo para o Android depois de atualizar para Lumberyard 1.12.
Para contornar esse problema, exclua o diretório BinTemp, configure o Lumberyard e tente construir
novamente.
• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
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Android Studio
A versão do plug-in gradle experimental que é usado para geração de projeto não é mais suportada.
A versão mais recente (gradle-experimental:0.11.+) não pode ser usada devido a um bug.
Para resolver esse problema, use uma versão anterior do plug-in gradle experimental, como gradleexperimental:0.9.3. Use android_studio.py (localizado no diretório /lumberyard_version/
dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para atualizar a versão. Depois de importar o projeto,
atualize a versão do gradle wrapper para 3.3. Não atualize automaticamente para a versão mais recente
do plug-in do gradle experimental.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Save All e Save Workspace têm a mesma funcionalidade.
• As malhas com skin só funcionam com uma escala uniforme de 1.0 ao longo da hierarquia de ossos.
• A função Attach To no componente Actor não está funcionando corretamente. Por exemplo, se você
escolher Actor Attachment como o tipo de anexo, o anexo de posição não funcionará corretamente. Para
resolver esse problema, você pode usar o componente Attachment para anexar a outras entidades.
• Se um personagem desaparecer da vista frontal no painel de renderização do Animation Editor, você
poderá escolher o modo de exibição de quatro câmeras, clicar com o botão direito do mouse no
personagem na janela de exibição e escolher Reset Transform.
• No Animation Editor, pequenas animações de transformação podem ocasionalmente resultar em
quadros-chave ausentes. Para contornar esse problema, clique com o botão direito do mouse no seu
arquivo .fbx no Navegador de ativos e escolha Edit Settings. Na guia Motions, para Add Modifier,
escolha Compression settings. Altere os valores padrão para Max translation error tolerance e Max
rotation error tolerance para 0 e clique em Update.
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se você ativar o gem
CryLegacyAnimation e o gem EMotion FX Animation.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.
• As opções de configuração a seguir não funcionam:
• Scale Actor Data (Escalar dados de ator)
• Scale Motion Data (Escalar dados de movimento)
• Scale Anim Graph Data (Escalar dados de gráfico de animação)
• Collision Mesh Setup (Configuração de malha de colisão)
• Se você gerar atores usando o 3ds Max, parte da malha com skin poderá se deslocar da posição
original, embora as malhas correspondentes sejam com skin. Para resolver esse problema, use o 3ds
Max para adicionar todos os ossos ao modificador de skin e, em seguida, exporte um novo arquivo .fbx
para seu projeto do Lumberyard.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
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Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• Se você especificar o modo de jogo antes que o Processador de ativos termine o processamento dos
arquivos .fbx para o seu nível, as animações e os movimentos poderão não ser ativados. Para resolver
esse problema, espere que o Processador de ativos termine o processamento dos arquivos .fbx que
contêm atores e movimentos e inicie o processamento de arquivos de textura. Em seguida, você pode
executar o jogo ou o Lumberyard Editor.
• Você não pode renomear uma pasta enquanto o Processador de ativos está processando os arquivos
dessa pasta.
• Você pode observar um aumento no tempo de processamento para arquivos .fbx. Isso é causado pelo
SDK do Construtor de ativos e pelo compilador do RC que compilam os arquivos de ativos .fbx.
• Ao carregar o getting-started-completed-level ou o nível Camera_Sample, você pode observar
artefatos e ver mensagens de erro no painel do Console. Para resolver esse problema, permita que o
Processador de ativos conclua o processamento de ativos.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
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• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio Ebus possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os
componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.

Componente Audio Proxy
O componente de proxy de áudio tem os seguintes problemas conhecidos:
• O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.
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Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
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• O recurso de reconhecimento de voz do Cloud Canvas registra arquivos de áudio corrompidos nos
seguintes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) e Huawei P9 Lite, Modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).

Gems Cloud
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots Amazon Lex, intenções e tipos de slot. Em vez
disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Amazon Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots Lex, intenções e tipos de
slot. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídas se os bots forem publicados
ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.
599

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Cloud Gem Portal

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do AWS
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes problemas conhecidos:
• As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.
• O construtor de ativos para de funcionar se você tenta enviar um componente Navigation Area (Área
de navegação) a uma fatia, mesmo que a fatia tenha sido criada corretamente. Se um componente
Polygon Prism Shape (Forma de prisma de polígono) está presente na entidade que tem o componente
Navigation Area (Área de navegação), o componente Navigation Area é duplicado.
• O editor para de funcionar se você cria uma entidade, adiciona o componente Water Volume (Volume
de água), define a forma como Cylinder(Cilindro) e, em seguida, define o Surface Cell Size (Tamanho de
célula da superfície) como 0.1.
• O editor para de funcionar se você cria uma entidade, adiciona o componente Water Volume (Volume de
água) e, em seguida, define o tamanho da forma para um valor excessivamente alto. Por exemplo, um
valor de 1.000.000 é excessivamente alto para a forma de Box (Caixa) e 100.000 é excessivamente alto
para a forma de Cylinder (Cilindro).
• O editor para de funcionar se você tenta atribuir uma entidade pai (que é agrupada com outra entidade)
em sua entidade filho.

Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
As CryEntities têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.
• Você deve usar ferramentas legadas para criar estradas e rios e adicionar outras CryEntities legadas.
Por padrão, as ferramentas legadas estão desabilitadas para novos projetos. Para habilitar ferramentas
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legadas, use o Configurador de projetos para desabilitar o gem CryEntity Removal (Remoção de
CryEntity) em seu projeto. Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O servidor dedicado possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador
de ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local de compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 Windows.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
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• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.
• A ferramenta FBX Settings (Configurações do FBX) para de funcionar se você encaixa a janela no editor
enquanto a janela Select nodes (Selecionar nós) está aberta.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
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modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.
• O gem Boids está obsoleto e será removido em uma versão futura.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.
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Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVidia Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.
• Os seguinte nós PortalRequestBus e VisAreaRequestBus não funcionam:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.
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Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que o
problema seja resolvido.

Amostra herdada (GameSDK)
Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
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direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor para de funcionar se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e
iniciar o editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor deixará de funcionar aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como um
submaterial. Ao usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado, o
editor será minimizado para o modo de janela.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
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• Quando o tipo de janela de exibição no Lumberyard Editor é definido como um tipo qualquer que não
seja o Perspective (por exemplo, Top, Front ou Left) e você adiciona um objeto da RollupBar à janela de
exibição, o Lumberyard Editor para de funcionar.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Se você já estiver executando o Processador de ativos a partir de uma versão anterior do Lumberyard,
tentar iniciar e se conectar ao Processador de ativos pode fazer com que o Lumberyard Editor pare de
funcionar.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O editor deixa de funcionar quando você tenta carregar o mapa Bistro. Esse problema ocorrerá se você
usar OpenGL no Windows.
• A visualização de câmera invertida não funciona corretamente no mapa Camera_Sample.
• O editor para de funcionar se você define a variável do console r_Height como 0.

Instalação do Lumberyard
• O Google Chrome versão 64.0.3282.119 (Oficial Build) (64 bits) bloqueia o download do arquivo
executável do instalador do Lumberyard. Para corrigir esse problema, atualize o Google Chrome para a
versão mais recente e, em seguida, faça download do instalador.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr140.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2015.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
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manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe. Para resolver
esse problema, você pode usar o comando a seguir, em vez do lmbr thirdpartysdks setup.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
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Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
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padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.

3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.
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9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.

Amostra para multijogador
O iniciador do exemplo de multijogador (MultiplayerSampleLauncher.exe) para de funcionar se você
executar:
• O comando mpjoin duas vezes no Console. O problema ocorre após o cliente se desconectar e, em
seguida, retornar ao host.
• O comando map MultiplayerSample do Console. O problema ocorre se você iniciou o host
anteriormente e, em seguida, o desconectou em outro mapa.

Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
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• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.
• A visualização e a renderização da janela de exibição não correspondem quando você cria uma
partícula CPU com uma forma Trail (Trilha) e aplica Diffuse Lighting (Iluminação difusa).
• As opções Jump to First (Saltar para primeiro) e Jump to Last (Saltar para último) seguem
incorretamente a ordem de criação, e não a ordem de lista.
• Quando você digita o caractere @ no campo de pesquisa, os resultados de pesquisa incluem todas as
bibliotecas e as partículas. No entanto, o caractere @ é inválido e não deve retornar resultados.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
O sistema de física possui os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.
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Profiler
O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar criar o perfil do seu jogo enquanto ele está sendo
executado no editor. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte Profiler no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Configurador de projetos
Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
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• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.
• As janelas de interação não especificam a tecla que você deve pressionar para continuar.
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• O salto do foguete não produz um efeito sonoro.
•
•
•
•

O drone se torna intermitente quando o jogador se move.
O jogador pode se mover, mas não pode correr enquanto atira.
Os pés do jogador deslizam ao longo do solo quando o jogador dispara sua arma e a câmera gira.
O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar alternar entre vários mapas do Guia de conceitos
básicos.
• Você pode experimentar oscilação ocasional de auxiliares de exibição quando o jogador move a câmera.
• O editor para de funcionar se você tenta habilitar as camadas de mesclagem alfa definindo a variável do
console r_AlphaBlendLayerCount como 1.
• O editor para de funcionar se você pressiona várias vezes o botão esquerdo do mouse após um projétil
ser gerado no modo de jogo.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Texturas de terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.
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• O editor para de funcionar se você tenta alterar o comprimento da sequência de tempo enquanto as
teclas Move (Mover) e Scale (Dimensionar) estão selecionadas, salva as alterações para a fatia e, em
seguida, desfaz as alterações.
• O editor para de funcionar se você cria uma Component Entity Sequence (Sequência de entidade de
componente), adiciona um nó à sequência, adiciona uma chave à trilha, exclui o nó que contém a chave
e, em seguida, tenta editar um valor de chave no painel Key (Chaves).
• O editor para de funcionar se você pressiona os botões Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) várias vezes
depois de copiar, colar e mover as chaves em uma trilha de evento.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Se você excluir um elemento filho de uma instância de fatia, adicione um novo elemento filho e escolha
Push to Slice. O ativo de fatia é atualizado corretamente, mas a instância de fatia não tem o novo filho.
Para contornar esse problema, exclua o elemento filho e pressione a alteração antes de adicionar um
novo elemento filho e enviar essa alteração.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:

617

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Compatível com Visual Studio

• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.
3.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.
Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Compile o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Criação de um projeto de jogo no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• O Visual Studio 2013 será desativado em uma versão futura. Lumberyard oferecerá suporte ao Visual
Studio 2013 até que a opção seja removida do Assistente de configuração Lumberyard.

Sistema de compilação do Waf
Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf. Para
resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.

Sombreamento Waterfall
Um problema com o sombreamento Waterfall impede que ele se mova e seja animado corretamente. Para
contornar este problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• Use o sombreamento Illum para criar um efeito de cachoeira. Para obter um exemplo, consulte
oExemplo do Starter Game.
• No arquivo Waterfall.cfx (localizado no diretório /dev/Engine/Shaders/HWScripts), atualize
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para usar float2 vTranslation
= float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.
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Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.12 (dezembro de 2017)
Lumberyard Beta 1.12 adiciona mais de 400 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade, cujas
sugestões nos ajudaram a fazer um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento inicial, revisamos
mais de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback
para fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard,
siga-nos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 620)
• Melhorias e mudanças (p. 634)
• Correções (p. 642)
• Problemas conhecidos (p. 651)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.12.
Tópicos
• Use o sombreamento de pele para criar pele de comprimento curto a médio (p. 620)
• Novos componentes do sistema de entidades de componente (p. 622)
• Use o gem Water para criar massas de água (p. 627)
• Use o gem Visibility para criar áreas internas (p. 628)
• Novos recursos do Script Canvas (p. 631)
• Novos recursos do Cloud Canvas (p. 632)
• Habilitar comentários de confirmação da operadora (p. 633)
• Novos recursos do UI Editor (p. 633)
• Use o componente Audio Preload para pré-carregamentos de ATL (p. 633)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 634)
• Compatibilidade com o SDK (p. 634)

Use o sombreamento de pele para criar pele de
comprimento curto a médio
Com o sombreamento Fur você pode criar renderização em tempo real de pele de comprimento curto
a médio. Você pode aplicar esse sombreamento a qualquer malha e definir onde a pele aparece, o
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comprimento da pele, como ela se amontoa e como os fios não uniformes aparecem em uma malha. Você
também pode usar os seguintes recursos:

• Anisotropic specular highlights – os destaques aparecem em faixas perpendiculares em relação à
direção dos fios da pele.
• Subsurface scattering – a dispersão abaixo da superfície aparece nas bordas da silhueta da pele,
criando um efeito brilhante quando a pele é iluminada por trás.
Para obter mais informações, consulte Sombreamento de pele no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
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Novos componentes do sistema de entidades de
componente
O Lumberyard 1.12 adiciona os seguintes componentes:
• Fog Volume – use este componente para definir volumes elipsoide ou cuboides de névoa localizada.
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• Geometry Cache – use este componente para carregar arquivos Alembic e criar scripts deles em seu
nível. Este recurso é usado normalmente para criar efeitos de animação de geometria de alta fidelidade,
como efeitos naturais e de destruição.
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• Lightning – habilite o gem Lightning e use o componente Lightning para criar relâmpagos individuais.
Você pode usar esse componente com o componente Random Timed Spawner para criar tempestades
de raios.
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• Arco de relâmpago – habilite o gem Lightning Arc e use o componente Arco de relâmpago para criar
efeitos de energia em arco que usam alvos.

• Polygon Prism – use este componente para definir um volume poligonal modelado arbitrariamente. Você
pode usar esse componente com o componente Water Volume para definir áreas irregulares como
lagoas e lagos.
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• Rain – habilite o gem Rain e use o componente Rain para criar chuva, superfícies molhadas e efeitos de
piso molhado.
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• Snow – habilite o gem Snow e use o componente Snow para criar efeitos de neve caindo e de piso
congelado.

• Spline – use este componente para criar linhas e/ou curvas no editor.

Para obter mais informações, consulte a Referência de componentes no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Use o gem Water para criar massas de água
O gem Water inclui os seguintes componentes:
• Infinite Ocean – use este componente para adicionar ou remover um único oceano infinitamente grande
em seu nível.
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• Water Volume – use este componente para adicionar várias massas de água em formato arbitrário em
seu nível.

O gem Water desabilita o oceano legado, portanto, você deve adicionar o componente Infinite Ocean para
que um oceano seja exibido no nível.
Para obter mais informações, consulte a Referência de componentes no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Use o gem Visibility para criar áreas internas
O gem Visibility inclui os seguintes componentes:
• Occluder Area – use este componente para criar um plano de oclusão em formato personalizado com
quatro vértices. Esse componente também impede que o mecanismo renderize tudo por trás da área
de oclusão, o que pode ajudar a otimizar o desempenho em áreas onde a oclusão automática não
funcionam bem.
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• VisArea – use este componente para gerenciar a visibilidade e o recorte. Isso permite que uma câmera
veja apenas os objetos dentro da área visível. O componente VisArea é normalmente usado para áreas
internas. Você pode usar esse componente com o componente Portal para criar janelas entre as áreas
visíveis e criar áreas que permitem renderização eficiente.
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• Portal – Use esse componente com o componente VisArea para criar áreas internas eficientes. Os
portais atuam como janelas ou portas entre áreas visíveis.
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Para obter mais informações, consulte a Referência de componentes no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Novos recursos do Script Canvas
Com Script Canvas, você pode criar script de lógica do jogo e comportamentos usando o sistema
de entidade do componente. Script Canvas oferece um ambiente acessível e fácil de ler para criar
comportamentos que usam a mesma estrutura como Lua e C++. Script Canvas é construído para
aproveitar a modularidade, o desempenho e a flexibilidade do sistema de entidade do componente. O
Lumberyard 1.12 adiciona os seguintes recursos do Script Canvas:
• Block commenting – use o recurso bloquear comentários para agrupar partes do seu gráfico e marcar e/
ou codificar o agrupamento em cores.
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• Library of math nodes – a funcionalidade dos novos nós de matemática foi aprimorada e está mais
fácil de usar. Os primitivos de matemática são manipulados por valor e a maior parte das operações
matemáticas são manipuladas de forma nativa.
Para obter mais informações, consulte Script Canvas no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Novos recursos do Cloud Canvas
O Lumberyard 1.12 apresenta os seguintes recursos do Cloud Canvas:
Gem Speech Recognition Cloud
Você pode usar o Speech Recognition Cloud Gem para adicionar reconhecimento de fala e
processamento de linguagem natural aos seus jogos do Lumberyard. O gem Speech Recognition Cloud
usa o serviço Amazon Lex, que reconhece a intenção da fala do usuário para que o seu jogo possa reagir
adequadamente. Os usuários podem usar a linguagem natural e não precisam memorizar ou usar frases
específicas para iniciar os comandos. O Lumberyard 1.12 adiciona um conjunto completo de ferramentas
e um fluxo de trabalho que permitem que você crie, edite e gerencie bots de conversação Lex e intenções
no Cloud Gem Portal. Para obter mais informações, consulte Speech Recognition Cloud Gem Preview no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
Text-to-Speech Cloud Gem
Você pode usar o Text-to-Speech Cloud Gem para aprimorar seus jogos e fluxos de trabalho com fala
sintetizada. O Text-to-Speech Cloud Gem usa o Amazon Polly, que é um serviço de conversão de texto
em fala que transforma texto em fala realística. O Amazon Polly oferece dezenas de vozes realísticas
em vários idiomas. O serviço também cria a sincronização dos lábios do texto que você fornecer. Você
pode usar o Animation Editor para implementar a sincronização animada dos lábios. Para obter mais
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informações, consulte Text to Speech Cloud Gem (usando o Amazon Polly) no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Habilitar comentários de confirmação da operadora
Na implementação do GridMate padrão, uma alteração em um conjunto de dados causa quatro
atualizações não confiáveis e, em seguida, uma atualização confiável a ser enviada. Essa técnica pode
resultar em muitos pacotes confiáveis na rede. Como os pacotes confiáveis exigem pedidos, os pacotes
anteriores não podem ser processados até que um pacote perdido seja retransmitido com êxito. O atraso
resultante pode causar oscilação. Para evitar esse problema, você pode ativar o feedback de operadora
ACK.
Quando o feedback de operadora ACK é ativado, um conjunto de dados alterados propaga sua atualização
incertamente até que o receptor envie um ACK para confirmar que recebeu a atualização. Além disso,
se uma atualização do conjunto de dados for reconhecida como recebida antes do período de carência
especificado por MaxIdleTime, o GridMate economizará largura de banda não enviando atualizações
adicionais desnecessárias.
Para obter mais informações, consulte Comentários de confirmação da operadora no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.

Novos recursos do UI Editor
O Lumberyard 1.12 apresenta os seguintes recursos do UI Editor:
• Sprite sheets and flipbook animations – use um índice de sprite para incluir várias imagens em um
arquivo de textura e faça referência a esse arquivo no componente UI Image. Em seguida, você pode
usar uma animação de álbum seriado para animar a imagem passando de um sprite para outro.
• Image fill types – o componente UI Image é compatível com tipos de preenchimento, portanto, você pode
preencher uma imagem de forma linear ou radial. Isso pode ser usado para barras e discos na interface
do usuário.
• Script-driven animation – com o gem Scripted Entity Tweener, você pode usar o Lua para animar
propriedades virtuais em entidades de componentes. Isso permite que componentes de script de
animação residam em uma fatia e forneçam animações mais controladas dinamicamente.
• Tabbed canvas editing – o UI Editor oferece suporte a guias, portanto, você pode editar várias telas da
interface do usuário e copiar e colar entre as telas da interface do usuário.
Para obter mais informações, consulte o UI Editor no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Use o componente Audio Preload para précarregamentos de ATL
Com o componente Audio Preload, você pode carregar e descarregar dados de bibliotecas de arquivos
sonoros (contidos em pré-carregamentos de ATL) por meio de entidades de componentes. Você pode
especificar o tipo de carregamento:
• Automatic – os pré-carregamentos de ATL são carregados automaticamente quando o componente é
ativado e descarregados quando o componente é desativado.
• Manual – os pré-carregamentos de ATL serão carregados e descarregados apenas se forem enviadas
solicitações para a interface.
Para obter mais informações, consulte a Referência de componentes no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
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Novos recursos do Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.12 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK para C++ versão 1.1.13
• SDK versão 3.1.5 do Amazon GameLift Server

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.12 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
Tópicos
• Android (p. 634)
• Pipeline de ativos (p. 635)
• Áudio (p. 635)
• Cloud Canvas (p. 636)
• Sistema de entidade do componente (p. 636)
• Documentação (p. 636)
• Gems (p. 637)
• Lmbr.exe (p. 638)
• Lumberyard Editor (p. 638)
• Lyzard.exe (p. 638)
• macOS (p. 638)
• Mobilidade (p. 639)
• Redes (p. 639)
• Physics (Legado) (p. 639)
• Configurador de projetos (p. 640)
• Script Canvas (p. 640)
• Jogo para iniciantes (p. 641)
• Track View (p. 641)
• UI Editor (p. 641)
• Realidade virtual (p. 641)
• Diversos (p. 641)

Android
O Android tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Quando você empacota ativos em um arquivo Android Package Kit (APK), o tempo de carregamento
reduziu de minutos para segundos.
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• A cadeia de ferramentas GNU Compiler Collection (GCC) é obsoleta e foi desativada. GCC será
removido em uma versão futura.
• Simple DirectMedia Layer (SDL) não é mais necessário para criar e executar aplicativos para Android.
• Ative JNI_SIGNATURE_VALIDATION para garantir que as compilações de depuração do Android
funcionem corretamente.
• O Android agora cria e executa com a estrutura de teste de unidade.
• O suporte foi adicionado para ARMv8 (64 bits).
• O suporte foi adicionado para Android 8.0 Oreo.

Pipeline de ativos
O pipeline de ativos tem os seguintes aprimoramentos e alterações:

Navegador de ativos
• Os ativos processados têm um controle básico que os distingue como processados, e não como ativos
em disco.
• Use novas APIs para personalizar o comportamento interativo dos seus ativos personalizados.
• Clique duas vezes em um campo de ativos no Inspetor de entidades para abrir o arquivo no editor
padrão. Você pode, em seguida, clicar duas vezes nos scripts atribuídos, materiais e outros arquivos
para abrir rapidamente e editar o arquivo.

Processador de ativos
• Para reduzir o número de arquivos .actor desnecessários que são criados quando você adiciona
arquivos .fbx, o Processador de ativos não gera mais um arquivo .actor quando o arquivo .fbx tem
uma animação.
• Agora você pode especificar novos sistemas operacionais e marcá-los no arquivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini com atributos específicos.
• Os criadores de BuilderSDK tomam decisões de conteúdo com base nas plataformas e tags que estão
presentes e habilitadas em uma compilação..
• Você pode definir opções de criação com tags, como renderizador ou móveis, em vez de usar nomes de
sistema operacional.
• Os relatórios foram aprimorados para processamento de ativos.
• Os criadores de AssetBuilderSDK são executados em um arquivo executável externo, o que impede que
criadores travem o Processador de ativos e permite que criadores sejam executados em paralelo sem a
preocupação de segurança de threads.

Áudio
O sistema de áudio tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O erro ao fazer login foi aprimorado quando você encontra switches Audio Translation Layer (ATL) e
controles de parâmetros em tempo real (RTPC) duplicados.
• O código de File Cache Manager foi limpo.
• O componente Audio Trigger adicionou um tipo de projeção de raio para obstrução. Isso permite que
você especifique a projeção de raio de obstrução Ignore, Single Ray ou Multi Ray.
• O ponteiro pAudioSystem em gEnv está obsoleto e foi removido. Agora você pode interagir com o
sistema de áudio por meio de EBus.
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Cloud Canvas
Cloud Canvas tem os seguintes aprimoramentos e alterações:

Text-to-Speech Cloud Gem
• O Amazon Polly está disponível no mundo todo nestas regiões da AWS: Leste dos EUA (Norte da
Virgínia), Leste dos EUA (Ohio), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Canadá (Central), América do
Sul (São Paulo), UE (Irlanda), UE (Frankfurt), UE (Londres), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico
(Tóquio), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Seul) e Ásia-Pacífico (Mumbai). Você deve implantar
sua pilha em uma dessas regiões para usar o Amazon Polly. Para obter mais informações sobre as
regiões com suporte, consulte Tabela de regiões da AWS.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Agora você pode especificar se uma entidade está ativa por padrão no início do jogo. Para fazer isso,
escolha uma entidade na janela de exibição e, em seguida, marque a caixa de seleção Start Active no
Inspetor de entidades.
• A funcionalidade de pesquisa e filtro no Descritor de entidades foi atualizada, incluindo alterações na
interface de usuário.
• Para remover a ambiguidade, um dos métodos DestroyEntity foi renomeado para
DestroyEntityById.
• Várias entidades de componente foram criadas para substituir entidades legadas para recursos gráficos.
Essas entidades de componente incluem Rain, Snow, Lightning e GeomCache.
• O editor não deixará mais de funcionar se você adicionar os componentes Light e High Quality Shadow à
mesma entidade e, em seguida, desativar a visibilidade de luz.
• O CryEntity Converter agora converte componentes herdados adicionais em novas entidades de
componente.
• Use o botão de alternância de visibilidade para exibir componentes de forma no editor, mesmo se os
componentes não forem selecionados.
• Agora você pode pesquisar componentes ou nomes de campo no Inspetor de entidades.

Documentação
Agora você pode pesquisar a documentação do Lumberyard no editor.
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Gems
Gems têm os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Novos projetos têm o gem CryEntity Removal ativado por padrão. Com esse gem ativado, o Lumberyard
Editor exibe somente os recursos e ferramentas que usam o novo sistema de entidade de componente.
Os seguintes recursos herdados são desativados:
• Visualização do banco de dados
• Fluxograma
• Object Selector
• Layer Editor
• Barra de rolagem
• Navegador de ativos
Você pode usar os seguintes fluxos de trabalho de substituição:
• Para replicar a funcionalidade Barra de rolagem, use o Inspetor de entidades para adicionar
componentes a uma entidade.
• Slices substitui prefabs do Barra de rolagem.
• A guia Terrain do Barra de rolagem agora está localizada no menu Tools, Terrain Tool.
• A guia Vegetation do Visualização do banco de dados agora está localizada no menu Tools,
Vegetation Editor.
• O Descritor de entidades substitui o Object Selector.
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• Script Canvas substitui Fluxograma.
• O Layer Editor está obsoleto.
Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
• O gem Tornado está obsoleto e foi removido do Lumberyard.
• O gem Scene Processing permite que você configure as convenções de nomeação de software nas
configurações avançadas do Configurador de projetos.

Lmbr.exe
A ferramenta de linha de comando Lmbr.exe tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Use o comando lmbr thirdpartysdks setup para baixar SDKs de terceiros. Isso permite
automatizar ainda mais o processo de configuração.
• Os seguintes módulos foram adicionados: ThirdPartySDKs, Packages e Setup.
• Se você usa o argumento lmbr projects create -template, as mensagens de ajuda foram
aperfeiçoadas para esclarecer que o argumento precisa de um nome de diretório.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O Editor de diálogo agora está obsoleto.
• A renderização Ocean foi aprimorada para reduzir visíveis artefatos de mosaico e LOD.
• Vários aprimoramentos de criação de nível incluem o seguinte:
• A cor branca do sol foi adicionada a curvas de horário do dia padrão entre 11h e 13h30.
• O horário padrão agora é definido como 13h30.
• Um teste de ambiente chamado default_level_probe agora é criado por padrão. O teste tem
valores xy derivados dos valores de tamanho de terreno que você define.
• A câmera padrão agora é colocada mais perto do chão.
• O teste de ambiente padrão não adiciona mais um tom sem cor ao redor da borda do terreno.
• A visualização Orthographic Camera foi removida do menu Viewport Type no Lumberyard Editor.
• Use o Texture Manager para carregar texturas padrão e do sistema.
• O Asset Editor agora pode ser acessado no menu Tools.

Lyzard.exe
Os valores de geometria de janela agora são salvos no local correto no registro.

macOS
O macOS tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Simple DirectMedia Layer (SDL) foi removida e não é mais uma biblioteca de terceiros necessária ou
usada.
• A renderização de instância foi habilitada.
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• Para melhorar o desempenho, você pode ativar atualizações com base em distância, armazenadas em
cache e de sombra.

Mobilidade
Android e iOS têm os seguintes aprimoramentos e alterações:
• As compilações de Android e iOS agora são menores. Um projeto vazio tem aproximadamente 20 MB no
Android e aproximadamente 25 MB no iOS.
• Substance agora tem suporte para Android e iOS.
• Suporte para configuração de várias especificações foi adicionado. Isso permite que você personalize os
recursos de renderização com base no dispositivo.

Redes
Redes tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O serviço de cliente GameLift agora usa a API describeGameSessions em vez da API GameLift
FleetAttributes. A API GameLift FleetAttributes não é suportada no pacote do servidor
GameLift local.
• Use a variável de console somente de depuração/perfil para configurar o cliente GameLift para trabalhar
com o servidor GameLift local.
• O componente Net Binding agora é ativado primeiro em uma entidade.

Physics (Legado)
O sistema de física legado tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os seguintes barramentos de física em LmbrCentral::Physics estão obsoletos e serão removidos
em uma versão futura:
• ColliderComponentBus
• ConstraintComponentBus
• PhysicsComponentBus
• PhysicsSystemComponentBus
• RagdollPhysicsBus
Use os barramentos equivalentes em AzFramework::Physics.
• As funções a seguir foram movidas de PhysicsComponentBus para
LmbrCentral::CryPhysicsComponentRequestBus:
• GetWaterDamping
• SetWaterDamping
• GetWaterDensity
• SetWaterDensity
• GetWaterResistance
• SetWaterResistance
• GetAcceleration
• GetAngularAcceleration
• GetDensity
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• SetDensity
As funções de barramento legadas serão removidas em uma versão futura.
• As seguintes funções PhysicsComponentBus estão obsoletas e serão removidas em uma versão
futura:
• AddAngularImpulseAtPoint
Use AddAngularImpulse e AddImpulse em vez disso.
• GetDamping
Use GetLinearDamping e GetAngularDamping em vez disso.
• SetDamping
Use SetLinearDamping e SetAngularDamping em vez disso.
• GetMinEnergy
Use GetSleepThreshold em vez disso.
• SetMinEnergy
Use SetSleepThreshold em vez disso.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos não deixará mais de funcionar se você escolher Enable Gems para um projeto
que não tem um arquivo gems.json.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os recursos gráficos que estavam disponíveis no editor Fluxograma agora estão disponíveis no editor
Script Canvas.
• Os seguintes nós do Script Canvas substituem nós legados:
• O nó Enable Blur substitui o nó EffectFilterBlur.
• O nó Enable Color Correction substitui o nó EffectColorCorrection.
• O nó Enable Depth of Field substitui o nó EffectDepthOfField.
• O nó Enable Water Droplets substitui o nó EffectWaterDroplets.
Você deve atualizar manualmente os scripts para usar esses novos nós.
• Agora você pode suavizar/realçar testes de ambiente durante alterações no estado de componente. As
partículas usam um teste de ambiente apropriado.
• O MaterialOwnerBus agora tem parâmetros Material ID adicionais para as funções SetParams e
GetParams. O MaterialHandle agora tem uma função FindSubMaterial adicional.
• Os proprietários de material agora têm funções SetParamVector3 e GetParamVector3.
• Os utilitários de matemática Lerp e LerpInverse foram adicionados para uso em scripts.
• O preenchimento automático foi adicionado ao recurso de pesquisa no Node Palette.
• Agora você pode serializar o tipo AZStd::tuple no contexto de serialização.
• O botão Boolean agora é uma caixa de seleção.
• A dica de ferramenta de uma guia agora mostra o caminho do arquivo de tela.
• Pressionar Z na janela de exibição agora enquadra a seleção na visualização. Se nenhuma seleção
estiver ativa, toda a tela será enquadrada na visualização.
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• A rolagem por meio do Node Palette agora está mais suave.

Jogo para iniciantes
Starter Game tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Uma ação de agachamento do jogador foi adicionada.
• Quatro novas cavernas destacam os seguintes efeitos de renderização:
• Cave 1 – Order-independent transparency (OIT)
• Cave 2 – Specular anti-aliasing (SAA)
• Cave 3 – Temporal anti-aliasing (TAA)
• Cave 4 – Hora do dia (TOD)
Você pode acessar essas cavernas interagindo com um console na área inicial.
• Dois exemplos de implementação do Script Canvas foram adicionados.
• Starter Game agora é compatível com macOS.
• Várias melhorias incluem aprimoramento da iluminação e scripts.

Track View
O Track View tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O suporte para sequências em fatias foi aprimorado.
• Ao criar uma nova sequência, o foco padrão do ponteiro agora está na caixa de texto New sequence
name.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O carregamento dinâmico de telas de interface agora é suportado. Isso permite que você edite uma tela
de interface e salve essas alterações, e as alterações aparecem no jogo sem você reiniciar o jogo ou
recarregar a tela de interface.
• O nível de recursos da interface no SamplesProject agora inclui telas de exemplo que demonstram como
usar o componente UiSpawner e recursos de localização de interface.

Realidade virtual
O Virtual Reality Samples Project foi atualizado para usar o sistema de entidade de componente, Script
Canvas, e Lua. Anteriormente, o Samples Project usava Fluxograma e entidades legadas.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• O cabeçalho padrão pré-compilado agora segue uma convenção de nomenclatura
modulename_precompiled.h. Anteriormente, o cabeçalho padrão pré-compilado era chamado
StdAfx.h.
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• Os curingas de perfil BroadcastProfile e AllEvents agora funcionam adequadamente.

Correções
Os Lumberyard Beta 1.12 e 1.12.0.1 resolvem problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para
saber mais sobre as correções relacionadas.
Tópicos
• Versão Beta 1.12.0.1 do Lumberyard (p. 642)
• GitHub – Contribuições de clientes (p. 643)
• AI (p. 643)
• Animation Editor (p. 643)
• Pipeline de ativos (p. 644)
• Áudio (p. 645)
• Cloud Canvas (p. 645)
• Sistema de entidade do componente (p. 645)
• Lmbr.exe (p. 646)
• Lumberyard Editor (p. 646)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 648)
• macOS (p. 648)
• Material Editor (p. 648)
• Mobilidade (p. 649)
• Redes (p. 649)
• Sistema de partícula (p. 649)
• Controle de fonte do Perforce (p. 649)
• Física (p. 649)
• Configurador de projetos (p. 650)
• Script Canvas (p. 650)
• Jogo para iniciantes (p. 650)
• Substâncias (p. 650)
• Track View (p. 650)
• Twitch ChatPlay (p. 651)
• UI Editor (p. 651)
• Realidade virtual (p. 651)
• Diversos (p. 651)

Versão Beta 1.12.0.1 do Lumberyard
A versão Beta 1.12.0.1 do Lumberyard inclui as seguintes correções:
• O Lumberyard 1.12 dá suporte para a criação de diretório de projeto de jogo fora do diretório do
mecanismo do Lumberyard. Essa abordagem facilita o trabalho com vários projetos de jogo e a
atualização da versão do mecanismo do projeto de jogo. O Lumberyard 1.12.0.1 adiciona um arquivo
external_manifest.txt que é necessário para criar o diretório externo do projeto de jogo.
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Para criar um diretório externo do projeto de jogo
1.

Execute Lmbr.exe no diretório \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win.

2.

Em Lmbr.exe, execute o seguinte comando: lmbr.exe projects create [name] -targetfolder [target path] -template [template]
Onde:
• [name] é o nome do projeto de jogo
• [target path] é o local do diretório do projeto
• [template] é o modelo a ser usado opcionalmente para o seu projeto de jogo
Se você não especificar um valor para [template], por padrão, EmptyTemplate será usado.
Por exemplo, para criar um jogo chamado MyGame com base no modelo padrão no diretório C:
\projects\MyGame, digite o seguinte: lmbr.exe projects create MyGame -targetfolder c:\projects\MyGame -template DefaultTemplate

• O Lumberyard 1.12.0.1 corrige um erro de link que impedia a criação de projetos de jogos externos com
êxito.
• O Assistente de configuração Lumberyard agora instala todos os SDKs e extensões de terceiros que são
necessários para criar um projeto externo com êxito. Anteriormente, os arquivos glew necessários foram
ausentes.
• O Processador de ativos correto agora é iniciado a partir de um projeto externo. Os ativos agora são
processados adequadamente e o Lumberyard Editor é iniciado sem problemas.
• Um arquivo FTUE_heightmap_Test.tif ausente agora está incluído no diretório
/lumberyard_version/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps.

GitHub – Contribuições de clientes
A equipe do Amazon Lumberyard agradece os seguintes usuários do Git por suas contribuições:
• alex-leleka por enviar uma correção de log de erro para codificar e exibir corretamente o nome do
arquivo do recurso quando um arquivo .psd ausente é relatado.
• LatzekLat por enviar uma correção para verificar project_id se o valor não foi atribuído.
• Leafnsand por enviar materiais para geometria LOD.
• marynate por enviar uma alteração na codificação do arquivo EBus.h para UTF-8. Isso evita erros de
compilação no Windows com uma página de códigos chinês, japonês e coreano (CJK).

AI
A AI tem as seguintes correções:
• Selecionar ou mover uma área de navegação não resulta mais em asserções.
• A execução deixa de falhar ao chamar o método FindPathToEntity() imediatamente depois de
receber a notificação OnTraversalComplete().

Animation Editor
O Animation Editor tem as seguintes correções:
• Problemas de estabilidade foram abordados.
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• O editor deixa de funcionar quando você move o controle deslizante para o parâmetro TargetStrength.
• Os dados de espaço em branco não são mais removidos depois de adicionar um movimento a um
conjunto de movimento e depois salvar.
• O componente de anexo em um ator agora funciona corretamente no modo de jogo.
• O recurso Recorder no Animation Editor para de gravar como esperado quando você fecha o editor.
• O editor deixa de travar após o fechamento quando você possui uma entidade com um componente de
ator selecionado.
• O editor não deixa de funcionar quando você exclui um nó de gráfico de animação dentro de uma
máquina de estado.
• Nós de espaço de combinação agora geram a duração, o tempo de reprodução, faixas de sincronização
e muito mais. Essas informações são necessárias para executar sincronizações.
• O menu File agora aparece e funciona como esperado.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem as seguintes correções:

Navegador de ativos
• O Lumberyard Editor já não se torna respondente se você usa o Navegador de ativos para abrir um
diretório com milhares de ativos.
• As regras de Origin para Physics e Static Mesh agora funcionam como esperado para todos os ativos.
• Quando você arrasta os ativos no Inspetor de entidades, os recursos agora são adicionados apenas
como componentes Mesh. Anteriormente, os ativos eram adicionados como componentes Decal e Mesh.
• Quando você arrasta os ativos Lua para o Inspetor de entidades, os componentes Lua duplicados não
são mais adicionados à entidade.
• O editor não para mais de funcionar se você arrasta recursos do Navegador de ativos na janela de
exibição e, em seguida, desfaz essa ação.
• O nome do diretório para o projeto atual agora exibe o nome do projeto. Anteriormente, Game era usado
para representar o projeto atual.
• O editor não deixa de funcionar se você clicar com o botão direito do mouse no diretório Game no
Navegador de ativos.
• O menu de contexto agora exibe as opções do plug-in Perforce. Você deve habilitar o componente
Perforce para usar essa funcionalidade.
• Agora, você pode substituir arquivos .inputbindings.
• Ícones genéricos agora são exibidos para todos os tipos de arquivos.
• A hierarquia das pastas expandidas e recolhidas agora será mantida se você fechar e, em seguida,
reabrir a ferramenta.
• Você não pode mais arrastar erroneamente arquivos .xml (ou outros tipos de arquivo sem suporte) até
a janela de exibição do Inspetor de entidades.
• A opção Open agora aparece como esperado no menu contextual do Navegador de ativos.
• Agora, o Navegador de ativos atualiza adequadamente para refletir o estado dos ativos.
• Quando você clica com o botão direito do mouse em um tipo de recurso no Navegador de ativos, o
arquivo de ativo é aberto no editor apropriado.

Asset Editor
• O Asset Editor agora exibe informações sobre o recurso aberto.
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• O botão Revert foi removido do fluxo de trabalho de ativos de criação de entrada.
• O editor não exibe mais mensagens de erro nem pára de funcionar se você tentar salvar arquivos que
não existam.

Processador de ativos
• O Processador de ativos já não deixa de funcionar se você tenta importar um arquivo .fbx com
materiais vazios. Mensagens de erro e aviso aparecem em vez disso.
• O Processador de ativos agora pode processar e arquivos .png e .tif com sucesso.
• O Processador de ativos não deixa de funcionar se você tentar processar vários arquivos
simultaneamente.
• O Material Editor e o Lumberyard Editor já não deixam de respondem enquanto o Processador de ativos
está processando ativos.
• Os ativos agora são processados apenas para o sistema operacional especificado.
• O Processador de ativos não mais afeta a conclusão de uma construção com sucesso.
• O Processador de ativos já não sai silenciosamente se houver um UUID duplicado no contexto de
serialização.
• Os ativos agora são copiados e processados conforme esperado.
• Os logs de ativos agora são atualizados para remover uma linha de ativos com falha quando o recurso é
removido do projeto.
• O tráfego de rede não afeta mais a capacidade do Processador de ativos de processar arquivos de
ativos.
• Mensagens de erro e aviso agora podem ser expandidas quando selecionadas.
• O editor não deixa de funcionar se o Processador de ativos é iniciado a partir de uma pasta de
compilação diferente.
• O Processador de ativos não mais trava ao desligar.
• O valor do endereço IP no arquivo bootstrap.cfg não afeta mais a capacidade do Processador de
ativos de criar ativos.
• Fatias agora são processadas logo após o início do Processador de ativos.
• O Processador de ativos agora avisa quando o espaço em disco está acabando.

Áudio
O sistema de áudio possui as seguintes correções:
• A transmissão de raios de obstrução é desativada enquanto o modo AI/Physics está ativado.
• O corte de raio de obstrução é forçado no thread principal.
• A atualização de áudio no editor não resulta em asserções de EBus.

Cloud Canvas
O CloudGemSamplesLauncher agora começa corretamente e sem problemas de inicialização.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade componente possui as seguintes correções:
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• Foram feitas melhorias de estabilidade para manipulações de fatias e entidades.
• Para modificar simultaneamente a rotação de múltiplas entidades, use os botões de seta na parte inferior
da janela de exibição.
• O cartão do componente não permanecerá mais cinza se você arrastar o cartão do Inspetor de
entidades.
• As entidades que estão localizadas na raiz de um nível não exibem mais uma mensagem "Entity not
found" no Inspetor de entidades.
• Ao criar uma fatia, você não pode mais usar caracteres não ASCII no nome do arquivo.
• O componente Light agora pode incluir o terreno nas rodapés das sombras para a luz. Isso permite que
o terreno elimine sombras com tipos de luz além da luz do sol.
• O componente Particle não retém objetos ou efeitos de uma biblioteca de partículas excluída.
• O alargamento da lente agora está visível mesmo quando o componente Lens Flare não está visível na
janela de exibição.

Lmbr.exe
A ferramenta de linha de comando Lmbr.exe não falha mais se o arquivo user_settings.options for
inválido.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• O editor agora fornece um aviso sobre DLL de gem incompatíveis.
• O editor não deixa de funcionar se você tentar usar o Terminal de script para criar cubemaps.
• As sombras de vegetação agora respeitam a configuração de especificação mínima.
• Várias correções na UI de vegetação incluem a inclusão de dicas de ferramentas, oferecendo suporte
a uma grande quantidade de ervas daninhas de campo e aplicando uma diferença visível ao configurar
predefinições de tamanho.
• Vários correções do Terrain Editor incluem a inclusão de nomes de barra de ferramentas adequados, o
carregamento apropriado de níveis depois de configurar o tamanho da unidade do terreno e a garantir
ade que várias funcionalidades operem corretamente.
• O editor não deixa de funcionar se você usar a caixa de diálogo Generate Terrain para criar um terreno
que seja um valor diferente de 1024x1024.
• O recurso Modify Terrain funciona como esperado, mesmo quando o pincel está fora do limite do mapa.
• Os mapas Terrain Splat não mais afirmam quando você os atribui a novas camadas de textura.
• As várias correções de horário do dia incluem a atualização da faixa ao mover mais de um ponto de
controle, suporte ao número correto de casas decimais para determinados valores e exibição correta de
valores de parâmetros.
• A ferramenta Spline Distributor atualiza quando você altera seus parâmetros.
• As ferramentas Sun Trajectory e Time of Day agora preservam os valores padrão corretos quando você
cria um novo nível.
• A ferramenta Sun Trajectory já não possui um valor máximo inconsistente para o controle deslizante
Dusk Time.
• A suavidade da camada de mistura agora corresponde à suavidade da primeira camada.
• O uso da memória não aumenta continuamente quando o editor tem foco.
• A memória alocada é liberada depois de uma sequência Ctrl+G e Esc.
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• Ao pressionar o botão do meio do mouse na janela de exibição, a bandeja desloca a câmera para cima,
para baixo, para a esquerda e para a direita.
• O editor não mais trava quando você abre o editor do Terrain Editor.
• O editor atualiza automaticamente quando você foca e desfoca.
• A janela do editor agora mantém o tamanho do layout e da janela quando você fecha e depois reabre o
editor.
• Agora, você pode definir a seleção de tag de um fragmento.
• Agora você pode escolher 16, 24 ou 32 na lista suspensa Toolbar Icon Size.
• O layout do Terrain Editor foi melhorado para remover espaço extra entre as configurações de variáveis.
• Abrir e dimensionar janelas já não causa problemas de desempenho.
• O editor não deixa de funcionar se você abre várias ferramentas em uma linha.
• As macros Toolbox agora funcionam corretamente.
• Se você personalizar a barra de ferramentas, poderá restaurar as configurações padrão.
• Se você criar uma macro de caixa de ferramentas e atribuir um atalho de teclado, o atalho de teclado
agora funcionará corretamente para executar a macro.
• Se você criar atalhos de teclado personalizados, os processos de exportar e importar o arquivo de
configurações agora funcionarão corretamente.
• As barras de rolagem agora se ajustam para ajustar o tamanho da janela do Console .
• O feed de log na janela do Console agora redimensiona adequadamente.
• Você não pode mais usar os atalhos de teclado Ctrl+O e Ctrl+N ao criar e carregar níveis ativamente.
• Agora você pode usar certas teclas, como Alt+C ou Alt+M, para criar atalhos de teclado para macros de
caixa de ferramentas.
• O editor agora mostra um status pronto após a criação dos objetos.
• A janela File Explorer não aparece mais na parte superior da barra de tarefas quando você arrasta os
painéis no editor.
• Os nomes das propriedades no Entity Selector agora são exibidos na íntegra.
• Definir a altura de um objeto agora funciona corretamente. Você pode acessar essa opção no editor,
escolhendo Modify, Set Object(s) Height.
• O valor FOV agora exibe o valor que você especifica. Anteriormente, o valor exibido foi compensado por
1.
• Escalar em monitores 4K agora funciona corretamente para que você possa interagir com entidades
existentes e novas de todos os ângulos.
• O cursor do mouse agora alinha-se adequadamente, independentemente da escala da mesa.
Anteriormente, esse problema afetava objetos de designer, entidades componentes, componentes
legados e malha de navegação de AI.
• O editor deixa de funcionar depois de importar um arquivo de pacote de equipamento (.eqp).
• O editor não mais trava o status do "Catálogo de recursos refrescantes" se você tentar iniciar o editor
sem executar o Assistente de configuração Lumberyard primeiro.
• O editor não para de funcionar se uma DLL do EditorPlugin inválida estiver faltando.
• A opção Save Level Resourcesagora salva arquivos de material (.mtl) como esperado. Você pode
acessar esta opção no editor escolhendo File, Save Level Resources.
• Quando você cria um novo nível, o foco agora está na caixa de texto Name na caixa de diálogo New
Level.
• O menu Open Recent agora exibe os níveis que você acabou de criar.
• Mover um objeto na janela de exibição agora funciona corretamente.
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• A opção Enter Full Screen Mode foi removida do menu View no editor. Essa opção não funcionava
corretamente.
• A tecla Esc agora desmarca sua seleção conforme esperado.
• O editor não se concentra mais no botão Save & Close depois de criar um novo recurso.
• O editor não deixará de funcionar se você excluir a pasta de fatias para um nível que contenha fatias
dinâmicas.
• Agora, você pode salvar seu nível conforme o esperado depois que o editor deixar de funcionar.
• O editor agora fornece mensagens sobre o lançamento sem drivers de vídeo adequados.
• Os arquivos level.pak exportados não contêm mais caminhos absolutos.
• A opção Game Token Debugger agora funciona conforme esperado no modo de jogo.
• O editor deixa de funcionar depois de alterar uma implantação.
• Recarregar a biblioteca predefinida de um nível já não produz mensagens de erro.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem as seguintes correções:
• A página do plug-in é atualizada automaticamente depois de procurar um plug-in.
• O Assistente de configuração Lumberyard não deixa de funcionar se você escolher uma localização
inválida do Lumberyard.
• O Assistente de configuração Lumberyard não deixa de funcionar se você opta por instalar o Java SE
Development Kit (JDK) 9 ou posterior.
• O Assistente de configuração Lumberyard agora é iniciado corretamente.

macOS
O renderizador já não armazena sombreamentos indisponíveis sem reconstruí-los. O renderizador agora
tenta recompilar sombreamentos indisponíveis.

Material Editor
O Material Editor tem as seguintes correções:
• O recarregamento a quente agora tem suporte no Material Editor.
• Agora você pode usar campos de texto para editar configurações com valores RGB.
• Agora você pode aplicar filtros ao procurar materiais.
• Agora você pode salvar as alterações nos parâmetros do material conforme esperado.
• O Material Editor agora exibe os parâmetros para o material selecionado por padrão.
• O editor não para de funcionar se você cria um material e, em seguida, o exclui no Perforce.
• O editor não deixa de funcionar se você configura o sombreamento Water e modifica suas propriedades.
• Habilitar Depth Fixup em Shader Generation Params já não torna os materiais invisíveis.
• O comando de girar uma textura e usar telhas agora funciona corretamente.
• Várias correções incluem alterações nos parâmetros de sombreamento padrão, estabilidade de gem
aprimorada e exportação de texturas com os sufixos padrão corretos.
• O sombreamento Water agora classifica corretamente o cabelo e as partículas.
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• O ladrilho de detalhes agora funciona corretamente quando ativado nos sombreamentos Illum e
Vegetation.

Mobilidade
Os mapas no Samples Project agora funcionam corretamente para o Android e o iOS.

Redes
O sistema de rede tem as seguintes correções:
• As transformações replicadas não são mais distorcidas quando a escala é um valor diferente de 1.
• Novos clientes que se juntam a um servidor dedicado MultiplayerSample agora mostram asteróides
existentes.
• Um RPC sem argumentos deixa de funcionar quando o manipulador (AZ::Component associado) é
nulo.
• O MultiplayerSample já não produz aviso de spam no console, o que obscureceu problemas reais.
• Os erros de arredondamento foram corrigidos quando o marshaler é passado em valores de
componentes pequenos para o tipo Vec3.
• A detecção Lua IDE foi melhorada para permitir a instalação do npcap ou a conexão de múltiplas
interfaces de rede.
• As conexões Lua IDE agora funcionam corretamente.

Sistema de partícula
O sistema de partículas possui as seguintes correções:
• Carregando a amostra técnica de partículas com a variável de console r_driverconfigurada para não
impedirnull que a inicialização de GPU seja concluída com sucesso.
• Se você excluir uma biblioteca de partículas, a caixa de diálogo Pick Particles não permitirá que você
escolha a biblioteca de partículas excluída.

Controle de fonte do Perforce
O controle de origem Perforce possui as seguintes correções:
• O editor agora é iniciado mesmo que o Perforce não responda.
• O plug-in Perforce do Lumberyard agora executa uma função fstat a cada poucos minutos ou quando um
arquivo muda.
• A janela de exibição já não obstrui a barra de progresso do checkout.
• A abertura de vários níveis no SamplesProject já não produz erros de Perforce e spam.
• As ligações de entrada agora são adicionadas automaticamente ao Lumberyard Changel de mudanças.

Física
O sistema de física possui as seguintes correções:
• A colocação de entidades de restrições legadas já não resulta em afirmações.
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• A opção legada Simulate Physics on Selected Objects já não faz com que a janela de exibição se torne
insensível.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem as seguintes correções:
• O Configurador de projetos deixa de funcionar quando você muda do modo de jogo para o editor.
• O Configurador de projetos já não deixa de funcionar quando você alterna entre os projetos.
• O Configurador de projetos agora é iniciado corretamente.
• Na página Create a new project, o template selecionado não é mais desmarcado depois de percorrer a
lista de templates de projeto.
• Usar um e comercial (&) na descrição do modelo não trunca o texto que aparece após o e comercial.

Script Canvas
O Script Canvas tem as seguintes correções:
• Agora, você pode descartar as alterações ao fechar o gráfico e optar por não salvar as alterações no
prompt de fechamento.
• Os recursos Undo e Redo agora funcionam corretamente para gráficos recém-criados.
• As afirmações que ocorrem nos nós do manipulador EBus quando o contexto de comportamento que a
reflexão EBus foi removida foram corrigidos.
• Os dados de entrada agora são apagados das execuções de gráficos anteriores e as referências fortes
são removidas. Isso melhora a coleta de lixo e reduz a instabilidade.
• Gráficos longos, loops e gráficos recursivos já não excedem o excesso de pilha. O limite para detecção
de loop infinito é agora 1000 e pode ser programado.
• O editor deixa de funcionar quando cria ou abre um recurso existente, modifica o recurso e, em seguida,
salva suas alterações.

Jogo para iniciantes
Agora você pode editar os nós em uma entidade rodoviária.

Substâncias
O Substance Editor tem as seguintes correções:
• Se você importar um arquivo .sbsar de substância, o material do Lumberyard correspondente que será
criado usará arquivos .sub nos mapas de textura por padrão. Se um mapa normal com suavidade no
canal alfa for usado, o mapa de suavidade agora corretamente se aplicará ao material quando ele for
processado.
• Os mapas normais que são gerados usando o plug-in Substance agora são tratados como mapas
normais no Lumberyard.

Track View
O Track View tem as seguintes correções:
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• A criação de animações de câmera enquanto ao observar pela janela de exibição da câmera foi
corrigida.
• O suporte para o uso de entidades de sequência com pai foi melhorado.

Twitch ChatPlay
Sussurros agora são enviados corretamente para nomes de usuário que possuem letras maiúsculas.

UI Editor
O UI Editor tem as seguintes correções:
• O editor não deixa de funcionar ao descarregar uma tela de UI que usa uma fonte diretamente e por
meio de uma família de fontes.
• A entrada do jogo agora não responde como esperado enquanto o console do jogo é invocado.
• O componente UI Spawner já não envia notificações antes que as entidades sejam totalmente
inicializadas.
• O botão SetState do grupo de opções não envia mais notificações de ação de tela.
• As telas agora são processadas com êxito quando você copia e cola uma fatia em uma tela e depois
salva.

Realidade virtual
O nível VR_Xylophone_Sample agora é renderizado corretamente no fone de ouvido HTC Vive.

Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• As capturas de tela panorâmicas agora têm melhor resolução, eliminaram artefatos e corrigiram os
canais azul e vermelho.
• As variáveis do console r_brightness e r_contrast agora funcionam corretamente.
• Mensagens de erro de inicialização agora incluem informações detalhadas, como caminhos de arquivos
de log e nomes de DLL de jogo.
• O compilador de recursos já não para mais de funcionar se você gera um mapa de cubo, clica com o
botão direito do mouse no arquivo .tif e escolhe RC Open Image.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.12 tem os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para saber
mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 653)
• Diretório 3rdParty (p. 654)
• Android (p. 654)
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• Android Studio (p. 654)
• Animation Editor (p. 654)
• Triggers e objetos de área (p. 655)
• Pipeline de ativos (p. 655)
• Áudio (p. 656)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 656)
• Componentes de áudio do EBus (p. 656)
• Componente Audio Proxy (p. 657)
• Scanner de teste do AZ (p. 657)
• Builder SDK (p. 657)
• Cloud Canvas (p. 657)
• Gems Cloud (p. 658)
• Cloud Gem Portal (p. 659)
• Sistema de entidade do componente (p. 659)
• Variáveis de console (p. 660)
• API IJobManager do CryEngine (p. 660)
• CryEngineNonRCModule (p. 660)
• CryEntity (p. 660)
• Tipos de dados (p. 660)
• Componente Decal (p. 660)
• Servidor dedicado (p. 660)
• DirectX 12 (p. 661)
• Configurações de FBX (p. 661)
• Fluxograma (p. 661)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 661)
• Projetos de jogos (p. 662)
• Gems (p. 662)
• Geppetto (p. 662)
• Mapas de brilho (p. 663)
• Gráficos (p. 663)
• Arquivo de mapa de altura (p. 663)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 663)
• Incredibuild (p. 664)
• Caminhos de instalação (p. 664)
• iOS (p. 664)
• Amostra herdada (GameSDK) (p. 664)
• Elementos de reflexo (p. 664)
• Linux (p. 665)
• Lmbr.exe (p. 665)
• Lumberyard Editor (p. 665)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 667)
• Lmbr.exe (p. 668)
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• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 668)
• Lyzard.exe (p. 668)
• macOS (p. 669)
• Mannequin (p. 669)
• Navegador do material (p. 669)
• Material Editor (p. 671)
• Maya (p. 671)
• Mobilidade (p. 671)
• Editor de partículas (p. 672)
• Controle de fonte do Perforce (p. 672)
• Física (p. 673)
• Profiler (p. 673)
• Configurador de projetos (p. 673)
• Remote Shader Compiler (p. 673)
• Compilador de recursos (p. 673)
• SamplesProject (p. 673)
• Script Canvas (p. 674)
• Fatias (p. 675)
• Jogo para iniciantes (p. 675)
• Componente de malha estática (p. 675)
• Substance Editor (p. 675)
• Texturas de terreno (p. 675)
• Track View (p. 676)
• Componente Trigger Area (p. 676)
• Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 676)
• UI Editor (p. 677)
• Realidade virtual (p. 677)
• Compatível com Visual Studio (p. 677)
• Sistema de compilação do Waf (p. 678)
• Sombreamento Waterfall (p. 678)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 678)
• Diversos (p. 678)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos .mtl criados usando as ferramentas de edição de
material no 3ds Max.
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• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro. No entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no 3ds Max.
• Para garantir que o 3ds Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar
o campo Custom Export Path.

Diretório 3rdParty
O diretório 3rdParty tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Samples Project não pode ser criado a menos que você já tenha a biblioteca Google Play Billing
instalada a partir de uma versão anterior do Android SDK Manager. Para resolver esse problema, use o
Configurador de projetos para desativar o gem IAP.
• Não há suporte no momento para o Android API-19.
• Não há suporte no momento para o Android NDK r16.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• As telas não são renderizadas no mapa UiIn3DWorld em Android.
• Você pode ter problemas ao criar seu jogo para o Android depois de atualizar para Lumberyard 1.12.
Para contornar esse problema, exclua o diretório BinTemp, configure o Lumberyard e tente construir
novamente.

Android Studio
A versão do plug-in gradle experimental que é usado para geração de projeto não é mais suportada.
A versão mais recente (gradle-experimental:0.11.+) não pode ser usada devido a um bug.
Para resolver esse problema, use uma versão anterior do plug-in gradle experimental, como gradleexperimental:0.9.3. Use android_studio.py (localizado no diretório /lumberyard_version/
dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para atualizar a versão. Depois de importar o projeto,
atualize a versão do gradle wrapper para 3.3. Não atualize automaticamente para a versão mais recente
do plug-in do gradle experimental.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Save All e Save Workspace têm a mesma funcionalidade.
• As malhas com skin só funcionam com uma escala uniforme de 1.0 ao longo da hierarquia de ossos.
• A função Attach To no componente Actor não está funcionando corretamente. Por exemplo, se você
escolher Actor Attachment como o tipo de anexo, o anexo de posição não funcionará corretamente. Para
resolver esse problema, você pode usar o componente Attachment para anexar a outras entidades.
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• Se um personagem desaparecer da vista frontal no painel de renderização do Animation Editor, você
poderá escolher o modo de exibição de quatro câmeras, clicar com o botão direito do mouse no
personagem na janela de exibição e escolher Reset Transform.
• No Animation Editor, pequenas animações de transformação podem ocasionalmente resultar em
quadros-chave ausentes. Para contornar esse problema, clique com o botão direito do mouse no seu
arquivo .fbx no Navegador de ativos e escolha Edit Settings. Na guia Motions, para Add Modifier,
escolha Compression settings. Altere os valores padrão para Max translation error tolerance e Max
rotation error tolerance para 0 e clique em Update.
• Se o arquivo .fbx tiver apenas esqueletos e ossos, não será possível criar um arquivo .actor. Para
criar um arquivo .actor, você deve incluir uma malha com skin e esqueletos e ossos correspondentes
no arquivo .fbx.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se você ativar o gem
CryLegacyAnimation e o gem EMotion FX Animation.
• O Processador de ativos pode não processar os ativos corretamente se houver várias poses de
vinculação nos arquivos .fbx. Para resolver esse problema, use a ferramenta DCC para excluir todas
as poses de vinculação, exceto uma, e exporte os arquivos .fbx novamente.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.
• O Processador de ativos não remove automaticamente os trabalhos de fatias e telas de interface do
usuário que foram eventualmente bem-sucedidas. Para resolver esse problema, reinicie o Processador
de ativos.
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Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.
• O editor deixará de funcionar se AudioPreloadComponent::Deactivate carregar
mais de um pré-carregamento. Para resolver esse problema, certifique-se de que
AudioPreloadComponent::Deactivate carregue apenas um pré-carregamento.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio Ebus possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os
componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
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• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.

Componente Audio Proxy
O componente de proxy de áudio tem os seguintes problemas conhecidos:
• O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Scanner de teste do AZ
Para garantir que os testes de integração sejam executados corretamente, você deve desativar o
Animation Editor (EMotion FX). No Configurador de projetos, clique em Enable Gems para o projeto de
jogo. Na página Gems (extensions), desmarque a caixa de seleção EMotion FX Animation. Você deve criar
o projeto.

Builder SDK
O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
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• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.

Gems Cloud
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots Amazon Lex, intenções e tipos de slot. Em vez
disso, use o console do Amazon Lex.
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• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• No momento, os atributos da sessão não são transmitidos por meio das funções PostContent ou
PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots, intenções ou tipos de slot do
Lex. Uma versão futura do gem usará os prefixos para limpar bots, intenções e tipos de slot do Amazon
Lex. No entanto, como recursos compartilhados, eles não serão excluídos se os bots forem publicados
ou as intenções e os tipos de slot forem usados por algum bot ou intenção.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows. As futuras versões do Lumberyard adicionarão
suporte ao microfone em outros sistemas operacionais.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo, exceto na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text-to-Speech Cloud Gem
• Esse gem usa um recurso personalizado do Amazon Polly que requer um manipulador na pilha de
projetos. Isso não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a
uma pilha existente:
1. Ative o Text-to-Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
O Cloud Gem Portal tem os seguintes problemas conhecidos:
• As permissões básicas de usuário requerem leitura S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do AWS
IAM para usuários básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e
AmazonCognitoReadOnly.
• Se você acessar o Cloud Gem Portal no Firefox, não poderá usar o ícone x para remover uma intenção
de um bot. Nenhuma mensagem de erro é exibida no console.

Sistema de entidade do componente
As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.
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Variáveis de console
Você não pode editar campos baseado em texto na janela Console Variables. Para resolver esse
problema, especifique manualmente o nome e o valor da variável do console: VARIABLE_NAME = new
value. Para obter mais informações, consulte Configuração de variáveis de console em arquivos de
configuração no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

API IJobManager do CryEngine
O sistema de trabalhos CryEngine e as APIs relacionadas serão descontinuados em uma versão futura.
Isso inclui JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState e DECLARE_JOB. Você pode usar
o AZ::Job em seu lugar.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

CryEntity
O Lumberyard Editor poderá congelar se você tentar usar valores excessivamente altos para parâmetros
legados do CryEntity, como largura da estrada.

Tipos de dados
Os tipos de dados .cga e .anm estão obsoletos.

Componente Decal
A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do jogo
atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O servidor dedicado possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador
de ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local de compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
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2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12:
"win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12, revertendo para DX11". Você
pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração para Android e Visual Studio 2013.
O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual Studio de 2015 Windows.

Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
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Projetos de jogos
Os seguintes problemas afetam a criação de diretórios de projeto de jogo externo:
• Há um link de erro que impede a criação de projetos de jogos externos com êxito.
• O arquivo external_manifest.txt que é necessário para criar um diretório externo do projeto de
jogo está ausente.
Até correções estarem disponíveis, continue a usar o fluxo de trabalho de criação de projetos existente.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de
cache no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos .caf no sistema
operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas
as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
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• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo .cga é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa normal
de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material, como
normalmente faria, mas sem usar o Substance Editor para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVidia Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não usa voxels no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir para a
iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.

Arquivo de mapa de altura
O Lumberyard 1.12 não tem um arquivo de mapa de altura que você pode precisar para
concluir os tutoriais e vídeos de conceitos básicos. É possível fazer download do arquivo
FTUE_heightmap_Test.tif aqui e salvar seu diretório /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/
Heightmaps .

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
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renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que o
problema seja resolvido.

Amostra herdada (GameSDK)
Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
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• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lmbr.exe
A ferramenta de linha de comando Lmbr.exe não dá suporte ao comando populate-appdescriptors
para projetos externos. Isso evita que o Lumberyard Editor seja iniciado com êxito se você ativar gems
para o seu projeto externo. Para contornar este problema, preencha os appdescriptors do gem.

Para preencher os appdescriptors do gem
1.

Inicie um prompt de comando como administrador.

2.

Na janela da linha de comando, navegue até o diretório \lumberyard_version\dev.
Execute o comando a seguir para criar uma junto de pasta para a pasta para o projeto externo que
contém o arquivo project.json: mklink /d ProjectName PathToProjectFile

3.

Por exemplo, para criar uma junção de pasta para o StarterGame, execute o seguinte comando:
mklink /d StarterGame E:\StarterGame\StarterGame\
4.

Execute Lmbr.exe no diretório \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win.

5.

Em Lmbr.exe, execute o comando a seguir para preencher appdescriptors para o projeto externo:
lmbr projects populate-appdescriptors

6.

Após o preenchimento bem-sucedido dos appdescriptors, você pode excluir a junção de pasta:

7.

a.

No seu computador, navegue até o diretório \lumberyard_version\dev.

b.

Clique com o botão direito do mouse e exclua a pasta que foi criada pelo comando mklink.

Inicie o Lumberyard Editor.

Para obter mais informações, consulte Lmbr.exe.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
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• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor para de funcionar se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e
iniciar o editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor deixará de funcionar aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como um
submaterial. Ao usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado, o
editor será minimizado para o modo de janela.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando o tipo de janela de exibição no Lumberyard Editor é definido como um tipo qualquer que não
seja o Perspective (por exemplo, Top, Front ou Left) e você adiciona um objeto da RollupBar à janela de
exibição, o Lumberyard Editor para de funcionar.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Se você já estiver executando o Processador de ativos a partir de uma versão anterior do Lumberyard,
tentar iniciar e se conectar ao Processador de ativos pode fazer com que o Lumberyard Editor pare de
funcionar.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
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• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• O Lumberyard 1.12 remove o botão AI/Physics da barra de ferramentas inferior. O botão AI/Physics
alterna a simulação física e a inteligência artificial (IA), permitindo testar a física e o comportamento de
IA diretamente no editor sem acessar o modo de jogo. Esse recurso será restaurado no Lumberyard
1,13.
• O editor para de funcionar se você colocar o gerenciador de câmera (camera_manager.slice) na
janela de exibição e, em seguida, pressionar Ctrl+G para entrar no modo de jogo.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2013.
• Somente uma instância ativa do Assistente de configuração Lumberyard é compatível. Não tente
executar várias instâncias.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe.
• Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para fazer download dos SDKs necessários
para o desenvolvimento do Windows usando o Visual Studio 2013 somente no Windows.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Ao selecionar Compile the game code, o Assistente de configuração Lumberyard não indica que o SDL2
é um SDK de terceiros necessário. Para contornar este problema, faça um dos seguintes:
• Selecione recursos de compilação adicionais na página Get started.
• Edite o arquivo SetupAssistantConfig.json (localizado no diretório \lumberyard\dev) para
incluir o seguinte para a entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
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• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.

Lmbr.exe
Você não pode fazer o download de SDKs de terceiros usando o comando lmbr thirdpartysdk
setups na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe. Para resolver esse problema, use o Assistente de
configuração Lumberyard para fazer o download de SDKs de terceiros.
Como alternativa, você pode fazer o seguinte:
1.

Use um editor de texto para abrir o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini (localizado no
diretório /lumberyard_version/dev).

Note
Se o arquivo SetupAssistantUserPreferences.ini não existir no diretório /dev,
execute o Assistente de configuração Lumberyard ou o arquivo Assistente de configuração
Lumberyard Batch para gerar o arquivo.
2.

Edite o arquivo para incluir o seguinte:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Salve e feche o arquivo .

4.

Na ferramenta de linha de comando Lmbr.exe, execute o seguinte comando para fazer o download
de SDKs de terceiros:
lmbr thirdpartysdks setup

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar se você
usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o lmbr_test.cmd
para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
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em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos
com suporte e devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Substance não é mais compatível com macOS.

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.
• Quando você seleciona vários materiais, pode apenas mesclar os materiais. Você poderá ter resultados
não intencionais se editar parâmetros ou usar funções diferentes de mescla.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP funcione.
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Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.
• Todos os Attach Types (Bounding Box, Physics e Render) que são usados para emitir partículas de
geometria se comportam da mesma forma.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
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• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
O sistema de física possui os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.
• O componente PhysX Collider é limitado a uma forma de colisão. Isso significa que você pode adicionar
apenas um componente de forma por entidade. O componente PhysX Collider não usa formas de
entidades filhas.
• A maioria dos recursos ainda não está exposta ao sistema de script.

Profiler
O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar criar o perfil do seu jogo enquanto ele está sendo
executado no editor. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte Profiler no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Configurador de projetos
Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.

Remote Shader Compiler
Especificar 192.168.0.1/0 para a lista branca não conecta todos os endereços IP ao
compilador de sombreamento remoto. Para contornar esse problema, especifique um valor como
whitelist=1.0.0.0/1,128.0.0.0/1. Para obter mais informações, consulte Criação de uma lista de
permissões para o Remote Shader Compiler.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
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• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar
um estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para resolver esse
problema, adicione um nó Delay antes do loop ou da execução do novo elemento.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.
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• Se uma entidade em uma instância de fatia fizer referência a um gráfico do Script Canvas, apenas as
entidades dessa instância serão referenciadas corretamente.
• As referências de ID da entidade que são criadas a partir de uma entidade de instância de fatia só
podem fazer referência a essa entidade de instância de fatia. Outras entidades da instância de fatia não
são detectadas. Para fazer referência a uma entidade de instância de fatia diferente, você deve criar
uma referência de ID da entidade.
• Se você fizer referência diretamente a entidades de interface em um gráfico do Script Canvas, as
entidades de interface de tempo serão modificadas no modo de jogo no Lumberyard Editor.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.
• Um problema de replicação de fatia ocorre quando uma fatia é instanciada nos clientes. Para cada
entidade netbound na fatia, uma fatia é adicionada e entidades não em rede são excluídas.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
• O Starter Game poderá deixar de funcionar se a transparência independente da ordem (OIT) estiver
ativada no Lumberyard Editor.

Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh (Afeta a malha nav) para o componente Static Mesh (Malha estática)
não afeta a geração da malha nav.

Substance Editor
O Lumberyard Editor poderá deixar de responder e ser encerrado se você tentar excluir ou reimportar
arquivos .sbsar de Substance que foram criados no Lumberyard 6.0 ou anterior.

Texturas de terreno
As texturas de terreno têm os seguintes problemas conhecidos:
• Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
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erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado
como RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.
• Um arquivo FTUE_MegaTexture_02.bmp ausente agora está disponível para download aqui.
Clique com o botão direito do mouse e salve o arquivo de textura de megaterreno ao diretório
/lumberyard_version/dev/StarterGame/Textures/Terrain.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você excluir uma entidade de sequência do Track View de
uma sequência e, em seguida, pressionar Ctrl+Z para desfazer a exclusão. Para resolver este problema,
não adicione a entidade da sequência a sua própria sequência ou a qualquer outra sequência.
• Para usar a animação de personagens em sequências de visualização de trilha, você deve habilitar o
gem LegacyCryAnimation. Esse gem está desativado por padrão.
• Você poderá ver dados de animação indesejados se permitir a criação automática de nós raiz ao criar
fatias que contêm uma entidade de sequência. Para resolver esse problema, agrupe manualmente as
entidades em uma única entidade raiz. Em seguida, você pode criar a fatia.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
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• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Se você excluir um elemento filho de uma instância de fatia, adicione um novo elemento filho e escolha
Push to Slice. O ativo de fatia é atualizado corretamente, mas a instância de fatia não tem o novo filho.
Para contornar esse problema, exclua o elemento filho e pressione a alteração antes de adicionar um
novo elemento filho e enviar essa alteração.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o gem OSVR, o gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o gem Starting Point Input pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.

4.

Compile o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Criação de um projeto de jogo no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• O Visual Studio 2013 será desativado em uma versão futura. Lumberyard oferecerá suporte ao Visual
Studio 2013 até que a opção seja removida do Assistente de configuração Lumberyard.
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Sistema de compilação do Waf
Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf. Para
resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.

Sombreamento Waterfall
Um problema com o sombreamento Waterfall impede que ele se mova e seja animado corretamente. Para
contornar este problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• Use o sombreamento Illum para criar um efeito de cachoeira. Para obter um exemplo, consulte
oExemplo do Starter Game.
• No arquivo Waterfall.cfx (localizado no diretório /dev/Engine/Shaders/HWScripts), atualize
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para usar float2 vTranslation
= float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para passa um contêiner C ++ para Lua, o que causa um
erro.SpawnerComponentNotificationBus
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
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• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.11 (setembro de 2017)
Lumberyard Beta 1.11 adiciona mais de 400 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade cujas
sugestões nos ajudaram a criar um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento, revisamos mais
de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback para
fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard, siganos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 680)
• Melhorias e mudanças (p. 692)
• Correções (p. 701)
• Problemas conhecidos (p. 711)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.11.
Tópicos
• Novo Editor de animação para Lumberyard e níveis de amostra de animação (p. 681)
• Use Script Canvas para script de lógica de jogo e comportamentos (p. 683)
• Novo componente High Quality Shadow (p. 685)
• Novo Gem Graphics Scripting (p. 686)
• Use Toon Shading para criar efeitos de renderização não fotorrealistas (p. 686)
• Novos recursos do Cloud Canvas (p. 686)
• Starter Game é o projeto padrão no Lumberyard Editor (p. 687)
• Criar projetos de jogo a partir de um modelo padrão ou vazio (p. 687)
• Use o nível Simple para saber como manipular objetos (p. 688)
• Use o gem Microphone para capturar áudio (p. 689)
• Transição fácil do CryEntity ao sistema de entidade de componente do Lumberyard (p. 689)
• Novos recursos e melhorias para o Sistema de entidade do componente (p. 690)
• Importação fácil dos ativos em Lumberyard (p. 691)
• Use o Viewport Camera Selector para posicionar a câmera (p. 691)
• Suporte para revestimento linear adicionado a Geppetto (p. 691)
• Novos recursos do UI Editor (p. 691)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 692)
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• Compatibilidade com o SDK (p. 692)

Novo Editor de animação para Lumberyard e níveis de
amostra de animação
O Lumberyard 1.11 apresenta a versão de visualização do EMotion FX Animation Editor, uma nova
ferramenta que ajuda os artistas a criar e animar complexos comportamentos de personagens. O
Animation Editor inclui ferramentas visuais para configurar máquinas de estado hierárquico, lógica e
avançadas árvores de mesclagem hierárquica. Ele também inclui ferramentas para criar condições
de transição, espaços de mistura, rastreamento de sincronização, eventos de movimento, animação
espelhada e controladores (link IKs e LookAt). Para obter mais informações, consulte Editor de animação
no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Dois novos níveis de amostra de animação ajudam a demonstrar como o Animation Editor usa atores,
conjuntos de movimento e gráficos de animação, juntamente com entidades de componente do
Lumberyard. Você pode acessar os níveis de amostra no diretório \dev\SamplesProject\Levels
\Samples.
Advanced_RinLocomotion
Esse nível demonstra o personagem Rin em um miniambiente. As animações reproduzidas incluem
ociosidade, andar, correr e vários ataques. Os ativos para este nível estão localizados no diretório \dev
\SamplesProject\AnimationSamples\Advanced_RinLocomotion. Para obter mais informações,
consulte Amostra Advanced_RinLocomotion no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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Simple_JackLocomotion
Esse nível permite que você controle Jack o robô. As animações reproduzidas incluem andar,
correr e navegar. Os ativos para este nível estão localizados no diretório \dev\SamplesProject
\AnimationSamples\Simple_JackLocomotion. Para obter mais informações, consulte
Simple_JackLocomotion no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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Use Script Canvas para script de lógica de jogo e
comportamentos
O Lumberyard 1.11 apresenta a versão de visualização do Script Canvas, um novo sistema de script visual
que substitui Fluxograma. Com Script Canvas, você pode criar script de lógica do jogo e comportamentos
usando o sistema de entidade do componente. Script Canvas oferece um ambiente acessível e fácil de ler
para criar comportamentos que usam a mesma estrutura como Lua e C++ e é construído para aproveitar a
modularidade, o desempenho e a flexibilidade do sistema de entidade do componente.
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Estamos apenas começando. Planejamos fazer scripts mais fáceis de ler, nós mais simples e a linguagem
mais eficiente. Mas para criar uma ótima opção de script visual, queremos seu feedback. Diga-nos o que
você quiser, o que está faltando e quais fluxos de trabalho estão prejudicando a criação do script eficiente.
É possível reportar problemas ou se juntar à discussão em nossos fóruns.
Para obter mais informações, consulte Script Canvas e Amostra básica do Script Canvas no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.
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Novo componente High Quality Shadow
Você pode usar o componente High Quality Shadow para dar a uma entidade seu próprio mapa de sombra
e controle do refinamento de qualidade. Isso permite que você crie sombras de qualidade para close dos
personagens ou acessórios de heróis e para cinemática de jogo.
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Novo Gem Graphics Scripting
O Gem Graphics Scripting permite usar recursos gráficos em seus scripts. Com o gem ativado, você pode
usar Script Canvas ou Lua escrever scripts para controlar recursos como efeitos de tela inteira, correção
de cores, configurações de ambiente, sombra cálculos e muito mais. Para obter mais informações,
consulte Graphics Scripting Gem no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Use Toon Shading para criar efeitos de renderização
não fotorrealistas
Toon Shading é um recurso que permite que você crie efeitos de renderização que não são realistas para
o seu jogo. Em vez de usar um gradiente de sombra, esse recurso usa menos cor de sombreamento para
que gráficos 3D pareçam planos. Você pode usar sombreamento toon para criar um estilo de quadrinhos
ou desenhos animados para o seu jogo. A aparência toon é mais eficiente com conteúdo e texturas criados
com cores simples e menos detalhes.
O recurso de sombreamento toon do Lumberyard projeta a luminescência da cena em uma tabela de
pesquisa, que controla a suavidade de sombreamento na superfície para alcançar a aparência desejada.
Para obter mais informações, consulte Toon Shading no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Novos recursos do Cloud Canvas
O Lumberyard 1.11 apresenta os seguintes recursos do Cloud Canvas:
Visualização do gem Speech Recognition Cloud
Você pode usar o Speech Recognition Cloud Gem para adicionar reconhecimento de fala e
processamento de linguagem natural aos seus jogos do Lumberyard. O Speech Recognition Cloud Gem
usa o serviço Amazon Lex que reconhece a intenção da entrada de usuário falada para que seu jogo
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possa reagir de acordo. Os usuários podem usar a linguagem natural e não precisam memorizar ou usar
frases específicas para iniciar os comandos. Para obter mais informações, consulte Speech Recognition
Cloud Gem Preview no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
Text-to-Speech Cloud Gem
Você pode usar o Text-to-Speech (TTS) Cloud Gem para aprimorar seus jogos e fluxos de trabalho com
fala sintetizada. O Cloud Canvas Text-to-Speech (TTS) Cloud Gem usa o Amazon Polly, que é um serviço
de conversão de texto em fala que transforma texto em fala realística. O Amazon Polly oferece dezenas de
vozes realísticas em vários idiomas. O serviço também cria a sincronização dos lábios do texto que você
fornecer. Para obter mais informações, consulte Text to Speech Cloud Gem (usando o Amazon Polly) no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
In-Game Survey Cloud Gem
Você pode usar o Game Survey Cloud Gem e o Cloud Gem Portal para criar pesquisas para o seu jogo
e testá-las no InGameSurveySample. Os jogadores podem ver as pesquisas ativas e enviar respostas.
Você pode visualizar os resultados da pesquisa e gerenciar suas pesquisas no Cloud Gem Portal. Para
obter mais informações, consulte In-Game Survey Cloud Gem Portal no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
Rest API Explorer
O Cloud Gem Portal inclui um explorador de API REST que permite que você chame as APIs para gems
de nuvem para fins de depuração e teste.
Função e permissões do servidor de jogos
O Cloud Gem Framework inclui uma função de servidor de jogos que complementa as funções Player e
Admin existentes. Você pode usar a função do servidor de jogos para invocar e restringir APIs de gem em
nuvem do servidor dedicado.

Starter Game é o projeto padrão no Lumberyard Editor
Starter Game é o projeto padrão quando você inicia o Lumberyard Editor. Use a amostra Starter Game
para ver como os sistemas do Lumberyard são usados juntos para criar um jogo. Starter Game é um
pequeno jogo em terceira pessoa compilado com o sistema de entidade de componente do Lumberyard.
Além das entidades de componente, o Starter Game demonstra locomoção bípede, iluminação global
baseada em voxel, o sistema de hora do dia e muito mais. Para obter mais informações, consulte Amostra
Starter Game no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Criar projetos de jogo a partir de um modelo padrão ou
vazio
O Lumberyard inclui templates Empty e Default que você pode usar como ponto de partida ao criar seu
projeto de jogo no Configurador de projetos.
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• Modelo vazio – O modelo vazio inclui o mínimo necessário para o editor carregar e executar o
projeto do jogo. Dois gems, LyShine e Maestro, fornecem acesso ao sistema de interface do jogo e à
funcionalidade de cinemática, respectivamente.
• Modelo padrão – O modelo padrão se baseia no modelo vazio ao permitir que mais de doze gems
forneçam recursos básicos para desenvolvimento de jogos. Para obter uma lista de gems que são
ativados com o modelo padrão, escolha Enable Gems para o seu projeto no Configurador de projetos.
Para obter mais informações, consulte Criar e iniciar projetos de jogo no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Use o nível Simple para saber como manipular objetos
O modelo padrão inclui um nível simples, que é um ponto de partida para manipular objetos no editor e
experimentar com outros ativos em um ambiente de cinza neutro. O nível Simple inclui uma câmera, uma
única luz, uma sonda de ambiente para reflexões e objetos primitivos com física ativada. Os objetos são
fornecidos pelo Primitive Assets Gem. Para obter mais informações, consulte Primitive Asset Gem no Guia
do usuário do Amazon Lumberyard.
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Use o gem Microphone para capturar áudio
O gem Microphone é uma dependência do gem Cloud Canvas Speech Recognition. Quando você habilita
o gem Cloud Canvas Speech Recognition no Configurador de projetos, o gem Microphone também é
adicionado automaticamente. O gem Microphone se conecta a um dispositivo de gravação de hardware
e permite capturar um sinal de áudio. Após a configuração, o gem Microphone se conecta ao dispositivo
durante a inicialização do aplicativo. A captura começa quando você inicia uma sessão de captura e para
quando você termina a sessão de captura. Para obter mais informações, consulte Microphone Gem no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Transição fácil do CryEntity ao sistema de entidade de
componente do Lumberyard
O Lumberyard 1.11 fornece o seguinte para ajudar a fazer a transição do uso de CryEntity para o fluxo de
trabalho da entidade de componente no Lumberyard:
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Quando você habilita esse gem, o Lumberyard Editor exibe somente os recursos e ferramentas que usam
o novo sistema de entidade de componente. Os seguintes recursos herdados são desativados:
• Visualização do banco de dados
• Fluxograma
• Object Selector
• Layer Editor
• Barra de rolagem
• Navegador de ativos
Para obter mais informações, consulte Gem CryEntity Removal no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
Legacy Converter
O Legacy Converter converte as entidades herdadas em seu nível na entidade de componente
correspondente no sistema de entidade do componente. Para obter mais informações, consulte Conversão
de entidades com o Legacy Converter no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Novos recursos e melhorias para o Sistema de
entidade do componente
O Lumberyard 1.11 introduz novos recursos e melhorias para o sistema de entidade do componente.
• Agora você pode acessar a documentação de um componente clicando no botão de ajuda na barra de
títulos do componente. Isso inicia um navegador da web e carrega a página de ajuda correspondente.

Se você deseja vincular sua própria documentação para um componente personalizado, adicione o
atributo HelpPageURL ao reflexo do componente. O exemplo a seguir demonstra como usar o atributo
HelpPageURL:
Attribute(AZ::Edit::Attributes::HelpPageURL, "https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/
latest/userguide/component-comment.html"))

• O Descritor de entidades agora oferece suporte a reorganização de entidades. Você pode selecionar
e mover entidades para alterar a ordem de classificação, ou você pode clicar com o botão direito do
mouse em uma entidade e escolher entre as opções de menu para mover a entidade para cima ou para
baixo na lista.
• Você pode determinar se uma entidade é automaticamente ativa quando o nível é carregado. No
Inspetor de entidades, marque a caixa de seleção Start Active.
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• Você pode personalizar a ordem em que os componentes e scripts recebem eventos OnTick()
anulando a função GetTickOrder().
• Você pode usar scripts para adicionar determinados componentes a entidades e configurar suas
propriedades antes da ativação.
Para obter mais informações, consulte Sistema de entidade de componente no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.

Importação fácil dos ativos em Lumberyard
Você pode usar o Asset Importer para importar facilmente os ativos para o projeto de jogo do Lumberyard.
No Lumberyard Editor, escolha File (Arquivo), Import (Importar). Você pode especificar a pasta de destino
e se deseja copiar ou mover arquivos. Recomendamos copiar seus arquivos. Quando o Processador de
ativos termina de processar seus arquivos, eles aparecem no Navegador de ativos.

Use o Viewport Camera Selector para posicionar a
câmera
Você pode usar o Viewport Camera Selector para posicionar e orientar rapidamente uma câmera no seu
jogo. Você pode escolher entre todas as câmeras de jogo e a câmera do editor. Quando você possui a
câmera, os controles de edição permitem manipulá-la. Para obter mais informações, consulte Alteração da
visualização da câmera no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Suporte para revestimento linear adicionado a
Geppetto
O Lumberyard 1.11 acrescenta suporte para os métodos tradicionais de skin linear no componente Actor
no Geppetto. Você pode escolher skin linear ou quatérnion duplo para atingir os resultados de deformação
preferenciais.
• Skin linear – Fornece deformações mais previsíveis, mas pode produzir efeitos indesejados para
implementar membros com ossos extras. Personagens que usam skin linear podem exigir mais ossos
para deformações de qualidade semelhantes em áreas problemáticas.
• Quatérnion duplo – Oferece suporte a membros com menos artefatos de deformação, mas muitas vezes
pode resultar em saliências no latissimus dorsi quando os braços são levantados.
Se você escolher quatérnion duplo ao criar a malha com skin, a malha será exibida como skin linear
somente na janela de renderização OpenGL Animation Editor. Na janela principal do Lumberyard Editor,
quatérnion duplo é o método de skin padrão para qualquer entidade de componente Actor que você criar.

Novos recursos do UI Editor
O Lumberyard 1.11 apresenta os seguintes recursos do UI Editor:
• Telas de carregamento – Exiba uma tela de interface, incluindo animação, durante o carregamento do
jogo e o carregamento entre os níveis.
• Dropdowns – O componente Dropdown permite que um elemento se comporte como um menu
suspenso. O componente DropdownOption permite que um elemento se comporte como uma opção no
menu suspenso.
• Botões de opção – Ativa um elemento para se comportar como um botão de opção.
• Adaptadores de layout – Redimensiona automaticamente um elemento para ajustar o conteúdo.
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Para obter mais informações, consulte Componentes de interface no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Novos recursos do Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.11 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK para C++ versão 1.1.13
• SDK versão 3.1.5 do Amazon GameLift Server

Melhorias e mudanças
O Lumberyard Beta 1.11 traz melhorias e alterações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard.
Escolha uma área de tópico para saber mais.
Tópicos
• Android (p. 692)
• Pipeline de ativos (p. 693)
• Alterações de código (p. 693)
• Sistema de entidade do componente (p. 694)
• Alterações no modelo vazio (p. 695)
• Configurações de FBX (p. 698)
• Gems (p. 698)
• Geppetto e Mannequin (p. 698)
• iOS (p. 698)
• Lumberyard Editor (p. 699)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 699)
• macOS (p. 699)
• Mobilidade (p. 700)
• Redes (p. 700)
• Sistema de partícula (p. 700)
• Configurador de projetos (p. 700)
• Twitch e Twitch ChatPlay (p. 700)
• UI Editor (p. 700)
• Diversos (p. 701)

Android
O Android tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• O Gem NativeUI permite exibir caixas de diálogo nativas no Android. Essas caixas de diálogo podem
conter texto informativo e botões. Quando você habilita esse gem para um projeto em depuração,
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afirmações serão exibidas que permitem dividir, ignorar a instância da afirmação ou ignorar todas as
afirmações. Anteriormente, a afirmação era impressa no log sem solicitar.
• O Gem RAD Telemetry agora funciona em Android, de modo que você pode licenciar RAD Telemetry
para a definição de perfil de desempenho e otimização.
• Agora você pode incluir arquivos AAR no Waf a serem usados.
• Suporte para vários arquivos AndroidManifest.xml foi adicionado.
• Uma opção de implantação de dispositivos desbloqueados permite que você envie apenas
bibliotecas nativas alteradas a partir de uma linha de comando: --deploy-android-attemptlibs-only. Se ativado, deploy_android_executable terá precedência se modificado. Se
deploy_android_clean_device estiver ativado, a opção será ignorada.
• A cadeia de ferramentas GCC está obsoleta e será removida em uma versão futura.
• O manuseio de ativos no Android agora é compatível com outros sistemas operacionais. Por exemplo,
você não pode mais enviar para /sdcard/<game> ou /storage/sdcard/<game>. Em vez disso,
você deve usar o comando de implantação, que detecta automaticamente o caminho correto para o seu
dispositivo. Você pode ativar o comando de implantação no arquivo user_settings.options ao
definir o modo: "--deploy-android-asset-mode <mode>" / deploy_android_asset_mode =
<mode>
• loose – Envia os ativos compilados soltos para o dispositivo ou é executado no modo VFS, se
definido na inicialização.
• paks – Gera e envia os arquivos Pak para o dispositivo.
• project_settings – Usa as opções que são especificadas no arquivo project.json do jogo.
Soltar força esse modo.
• Várias correções e melhorias nas ferramentas de criação incluem mensagens de erro mais detalhadas,
para que você possa diagnosticar a causa exata de um evento, e tarefas específicas do Android em
execução somente quando necessário.

Pipeline de ativos
O pipeline de ativos tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• As entradas do produto serão ocultas no Navegador de ativos se forem os únicos filhos de uma origem e
compartilharem o mesmo nome e extensão da origem.
• Os criadores no RC.exe agora podem emitir os resultados do trabalho do Asset Builder para integrar
mais profundamente com o sistema de ativos.

Alterações de código
Veja a seguir aprimoramentos e alterações de código:
• Os caminhos gerados pelo código agora são indexados por tipo de compilação quando adicionados a
arquivos da solução Visual Studio. Isso permite que os arquivos .cpp e .h gerados pelo código sejam
operados pelo Intellisense.
• Os arquivos .cpp e .h gerados pelo código agora têm sinalizadores de símbolos de depuração, que
permitem que sejam depurados com símbolos.
• O sombreamento de variável foi eliminado na base de código. Os avisos e erros foram ativados para
limpar módulos.
• AZStd::atomic<T> e funções gratuitas associadas agora são padrões compatíveis com o padrão C++
11 onde não usamos alias std::atomic.
• EBuses agora são compatíveis com o sinalizador LocklessDispatch em suas características. Isso
permite que um barramento não seja bloqueado durante o envio da mensagem, o que pode ser um
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ganho de paralelização significativo. Você não pode conectar ou desconectar durante o envio desses
barramentos. Isso ajuda em barramentos que são singletons de vida útil do aplicativo e não removerá
manipuladores durante as operações normais do aplicativo.
• Cada AZ::Module agora cria sua própria entidade de sistema, em vez de utilizar uma única entidade
monolítica. Isso poderá criar problemas se AZ::SystemEntityId for usado para abordar os
componentes de gems.
• Tentativas de colocar na fila uma função, um evento ou uma transmissão em um EBus com argumentos
ref ou const ref são detectadas em tempo de compilação. Esses parâmetros devem ser copiados,
de modo que você deve transmiti-los por valor neste caso. Se você puder garantir o tempo de vida do
argumento, use um ponteiro se possível. Se você tiver certeza de que os argumentos transmitidos por
referência têm seus tempos de vida gerenciados, adicione o sinalizador EnableQueuedReferences às
características de barramento.
• Uma afirmação foi adicionada para detectar mensagens EBus que são entregues de vários threads em
um EBus sem mutex. Se você pressionar essa afirmação, faça o seguinte:
• Adicione MutexType = AZStd::recursive_mutex às características de barramento.
• Restrinja o envio de mensagens a um único thread.
• O tamanho máximo de uma mensagem de registro aumentou de 2.048 para 8.096.
• A API foi aprimorada para trabalhar com painéis de exibição personalizados:
• A struct de opções de visualização foi movida do código do editor para AzToolsFramework.
• A struct de opções de visualização foi renomeada e substituída por namespace.
• Uma nova função com modelo foi adicionada para empacotar as chamadas para o
EditorRequestsBus. A nova função cria automaticamente a função de fábrica de criação do widget.
• OpenViewPane e CloseViewPane foram adicionados.
• ShowViewPane agora é denominado OpenViewPane.
• Métodos globais em linha foram adicionados ao namespace AzToolsFramework para empacotar as
chamadas para o EBus.
Essas atualizações permitem que o código seja gravado da seguinte forma:
#include <AzFramework/API/ApplicationAPI.h>
AzToolsFramework::RegisterViewPane<MyViewPaneWidget>("MyNewPane", "MyCompany's Tools");
Instead of this:
#include <QtViewPane.h>
#include <AzFramework/API/ApplicationAPI.h>
AZStd::function<QWidget*()> windowCreationFunc = []()
{ return new MyViewPaneWidget(); }
;

QtViewOptions options; // have to declare this, and it's not namespaced!
AzToolsFramework::EditorRequests::Bus::Broadcast(&AzToolsFramework::EditorRequests::RegisterViewPane,
"MyNewPane", "MyCompany's Tools", options, windowCreationFunc);

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade do componente tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Quando você selecionar uma entidade na janela de exibição, a hierarquia no Descritor de entidades será
expandida automaticamente para exibir a seleção atual.
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• Agora você pode usar ConsoleRequestBus e chamar ExecuteConsoleCommand para executar os
comandos do console de um script.
• Agora você pode clicar com o botão direito do mouse em uma referência de ativo no Inspetor de
entidades e copiar e colar referências de ativo entre componentes.
• Vários aprimoramentos de desempenho do sistema da entidade do componente incluem carregamento
de fatia, criação e salvamento de fatia e criação, ativação e exclusão da entidade. O desempenho foi
aprimorado para grandes fatias (milhares de entidades).
• O Descritor de entidades foi atualizado com o seguinte:
• Melhorias de desempenho
• Capacidade de reordenar entidades
• Zonas para soltar mais funcionais
• Atualização de elementos visuais para entidades de fatia
• Menus de contexto mais consistentes com funcionalidade adicionada
• Ícones que mostram quando os filhos de uma entidade pai estão em um estado misto (visível/oculto
ou bloqueado/desbloqueado)
• Agora você pode arrastar e soltar para reordenar componentes no Inspetor de entidades. Novas opções
do menu de contexto permitem que salvar rapidamente as substituições em uma fatia clicando com o
botão direito do mouse em uma entidade em uma fatia.
• O componente Static Mesh agora é chamado de componente Mesh. O componente Mesh fornece uma
malha estática otimizada e malhas dinâmicas com base nas opções selecionadas. Para renderização
e processamento de malha ideais, você pode usar uma malha com a transformação estática habilitada.
A opção Deformable Mesh de malhas estáticas é compatível com vértices de ativos mesclados e, ao
mesmo tempo, deformar estáticos restantes.
• O componente Area Light agora tem FOV adicionado para ajustar a distribuição.
• O suporte foi adicionado para gerar várias devoluções no componente Environment Probe e redefinir o
mapa de cubo gerado como nenhum. O resultado de luz se torna insignificante após três devoluções.

Alterações no modelo vazio
O modelo vazio tem as seguintes alterações:
• Os arquivos no modelo vazio foram atualizados para usar a marcação ${ProjectName} para
substituição durante a criação do projeto.
• Scripts\GameRules\DummyRules.lua foi removido do modelo vazio. As regras de jogo não são
obrigatórias para os jogos do Lumberyard funcionarem.
• Os seguintes arquivos foram removidos do modelo vazio:
• Scripts\network\CompressionPolicy.xml
• EntityScheduler.xml
• Scheduler.xml
• Scripts\GameObjectSerializationOrder.xml foi removido do modelo vazio. Uma mensagem
de aviso sobre esse arquivo como ausente é movida para um arquivo de log. Lumberyard está
mudando do sistema GameObject para o novo sistema de entidade do componente. Se você
deseja definir a ordem de serialização de extensões GameObject, crie um arquivo XML chamado
GameObjectSerializationOrder.xml na pasta de scripts do projeto e inclua conteúdo como o
seguinte:
<?xml version="1.0"?>
<!-- this defines the serialization order for game object extensions within an entity -->
<!-- extensions not in the list get the lowest priority (serialized last) -->
-<extensionsSerializationOrder>
<Inventory/>
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<Interactor/>
<Player/>
<AnimatedCharacter/>
</extensionsSerializationOrder>

• Scripts\main.lua foi removido do modelo vazio. Recomendamos que você grave seus scripts de
Lua no novo contexto de script do Lumberyard e não no antigo contexto de script Cry. Se você deseja
continuar usando o contexto de script Cry, pode criar um arquivo chamado main.lua em sua pasta
de scripts, e ele será carregado automaticamente pelo CCryAction::CompleteInit(). CryAction
tentará chamar OnInit ao carregar o script.
• Scripts\physics.lua foi removido do modelo vazio. Recomendamos que você grave seus scripts
de Lua no novo contexto de script do Lumberyard e não no antigo contexto de script Cry. Esse arquivo
continha anteriormente apenas observações com comentário sobre o sistema de explosão.
-- This file is (optionally) loaded and executed on C3DEngine::LoadPhysicsData() call.
--------------------------------------- Register explosion and crack shapes
--------------------------------------- RegisterExposionShape params, in this order:
-- 1) Boolean shape CGF name
-- 2) Characteristic "size" of the shape: Ideally it should roughly represent the linear
dimensions of the hole
-Whenever a carving happens, it requests a desired hole size (set in explosion
params or surfacetype params), and the shape is scaled by [desired size/characteristic
size]
-If several shapes are registered with the same id, the one with the size closest to
the requested will be selected, and if there are several shapes with this size, one of
them will be selected randomly
-- 3) Breakability index (0-based): Used to identify the breakable material
-- 4) Shapes relative probability: When several shapes with the same size appear as
candidates for carving, they are selected with these relative probabilities
-- 5) Splinters CGF: Used for trees to add splinters at the place where it broke
-- 6) Splinters Scale: Splinters CGF is scaled by [break radius * splinters scale], i.e.
splinters scale should be roughly [1 / most natural radius for the original CGF size]
-- 7) Splinters Particle FX name: Is played when a splinters-based constraint breaks and
splinters disappear
--- RegisterExposionCrack params, in this order:
-- 1) Crack shape CGF name (must have 3 helpers that mark the corners, named "1","2","3")
-- 2) Breakability index (same meaning as for the explosion shapes)
--[[ EXAMPLES
Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape.cgf",
7, 2, 1, "",0,"");
Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape2.cgf",
1.3, 3, 1, "",0,"");
Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape3.cgf",
1.3, 5, 1,
"Objects/default/explosion_shape/
trunk_splinters_a.cgf",1.6,"breakable_objects.tree_break.small");
--]]

• .p4ignore foi removido do modelo vazio. Se você estiver usando o Perforce, recomendamos seguir
as instruções de configuração do Lumberyard Perforce, que incluem informações sobre a configuração
de um arquivo do Perforce a ignorar. Para obter mais informações, consulte Como usar o plug-in do
Perforce com o Lumberyard no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
• Config\Input\ActionMaps.xml foi removido do modelo vazio. Recomendamos que você use o
sistema de entrada do Lumberyard. Se você desejar continuar a usar mapas de ação, observe que eles
estão obsoletos. Se você desejar usá-los com um novo projeto, adicione um arquivo ActionMaps.xml
ao Config\Input folder do projeto e comece com esses dados:
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<profile version="1">
<!-- platforms - Used to define which keys to map for each action based on the platform
that is in use -->
<platforms>
<PC keyboard="1" xboxpad="1" ps3pad="0" androidkey="0"/>
</platforms>
<!-- default - Default action key mappings -->
<actionmap name="default">
</actionmap>
<actionmap name="player">
<!-- USER DEFINED -->
<!-- USED INTERNALLY - DO NOT REMOVE -->
<action name="moveleft" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="a"/>
<action name="moveright" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="d"/>
<action name="moveforward" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="w"/>
<action name="moveback" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="s"/>
<action name="rotateyaw" keyboard="maxis_x" />
<action name="rotatepitch" keyboard="maxis_y" />
<action name="xi_movey" xboxpad="xi_thumbly"/>
<action name="xi_movex" xboxpad="xi_thumblx"/>
<action name="xi_rotateyaw" xboxpad="xi_thumbrx"/>
<action name="xi_rotatepitch" xboxpad="xi_thumbry"/>
</actionmap>
</profile>

• O perfil padrão do sistema de mapa de ação foi removido do modelo vazio. No momento, não há sistema
de perfil de substituição ainda. Portanto, se você desejar usar um e não desejar gravar seu próprio, faça
o seguinte:
1.

Clone o conteúdo do LegacyGameInterfaceGem em um novo gem ou seu projeto.

2.

Em Actor.cpp, atualize a chamada para SetClientActor para transmitir true para o
parâmetro setupActionMaps.

3.

Ative o Gem UserLoginDefault.

4.

Adicione esses arquivos com esses conteúdos ao seu projeto:
• libs\config\profiles\default\actionmaps.xml
• libs\config\profiles\default\attributes.xml
• libs\config\profiles\default\profile.xml
• libs\config\defaultprofile.xml

5.

Para concluir seu jogo, crie um sistema de login final usando o Gem UserLoginDefault como um
modelo. Isso deve ser uma interface stub para permitir que as compilações de versão funcionem
com mapas de ação, e não é um sistema de login de usuário completo. Você pode usar o projeto
GameSDK para referência.

• A lista de gems padrão foi reduzida para o mínimo necessário para um novo projeto carregar no
Lumberyard Editor, bem como no iniciador do Windows em compilações não monolíticas (depuração,
perfil) e monolíticas (versão).
• Os gems PBSreferenceMaterials, Camera, PhysicsEntities, UiBasics não são mais ativados por
padrão para projetos usando o modelo vazio. É útil habilitar esses gems, mas não é necessário. Eles
são ativados por padrão no modelo simples.
• O Gem UserLoginDefault não é mais ativado por padrão para projetos usando o modelo vazio.
Esse gem está associado ao sistema de mapa de ação obsoleto. Em compilações de versão do
Lumberyard, projetos de jogo que usam o sistema de mapa de ação, um sistema de login é necessário
para rastrear perfis de usuário e personalização do controlador. O Gem UserLoginDefault era uma
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implementação simples criada para permitir que as compilações de versão funcionem, mas não é
uma implementação completa de um sistema de perfil de usuário utilizável. Recomendamos que você
grave seu próprio sistema de perfil de usuário agora em vez de usar esse sistema. Se você quiser
usar esse sistema, consulte as observações sobre o sistema de perfil acima.
• Os seguintes gems são ativados por padrão:
• LegacyGameInterface – Este é um novo gem introduzido em 1.11 que contém implementação de
boilerplate para sistemas de que o mecanismo do Lumberyard e o editor precisam para iniciar.
• CryLegacy – Esse gem é necessário para inicializar o Game Framework e carregar a DLL CryAction.
• LmbrCentral – Esse gem contém interfaces de componente para sistemas herdados.
• LyShine – Esse gem é necessário para o sistema de interface do Lumberyard funcionar, o que é
necessário para o Lumberyard Editor carregar.
• O gem do projeto – O código para projetos de jogo agora está contido em gems, e o gem do projeto é
ativado por padrão.
• Para obter mais informações sobre o modelo vazio, consulte Criação e inicialização de projetos de jogo
no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Configurações de FBX
Configurações de FBX têm os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Se você tem um arquivo .fbx com vários esqueletos, vários grupos de esqueleto não são criados
automaticamente nas Configurações de FBX. (Somente o recurso CryAnimation)
• A janela de processamento e relatório das Configurações de FBX tem uma atualização visual.
• Os IDs secundários para produtos de arquivos .fbx agora são estáveis. Os objetos não desaparecem
mais quando as configurações são atualizadas. Pode haver raras instâncias de IDs secundários que
não são compatíveis com as versões anteriores. Nesses casos, você deve adicionar manualmente seus
produtos ao mundo novamente.

Gems
Gems têm os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os gems agora podem conter mais tipos de código. Os gems também podem produzir zero ou mais
módulos de jogo, bibliotecas estáticas, módulos de editor e criadores de ativos. Para adicionar um
módulo do editor, defina EditorModule como true no arquivo Gem.json.
• Um novo gem de tutorial demonstra como estender o SceneAPI.
• Agora você pode definir tipos de ativo e regras de processamento em gems.

Geppetto e Mannequin
Geppetto e Mannequin têm os seguintes aprimoramentos e alterações:
• No Lumberyard 1.11, Geppetto e Mannequin estão desabilitados por padrão e Animation Editor é ativado
por padrão. Você pode acessar o Geppetto e o Mannequin ativando o CryLegacyAnimation Gem no
Configurador de projetos.

iOS
O iOS tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
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• O Gem NativeUI permite exibir caixas de diálogo nativas no iOS. Essas caixas de diálogo podem conter
texto informativo e botões. Quando você habilita esse gem para um projeto em depuração, afirmações
serão exibidas que permitem dividir, ignorar a instância da afirmação ou ignorar todas as afirmações.
Anteriormente, a afirmação era impressa no log sem solicitar.
• O suporte foi adicionado para as versões beta de Xcode 9 e iOS 11.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• A velocidade para importar megatexturas de terreno e gerar texturas de terreno melhorou.
• A tela de boas-vindas agora exibe até 12 dos níveis abertos mais recentemente.
• Para fornecer melhor desempenho para o editor em notebooks e máquinas de especificações mínimas,
sys_MaxFPS é definido como 60 no arquivo editor.cfg. Essa configuração afeta o desempenho do
editor apenas e não afeta o desempenho do tempo de execução. Você pode alterar o comportamento
do editor para o padrão comentando sys_MaxFPS = 60 no arquivo editor.cfg. Lumberyard usará
como padrão sys_MaxFPS = -1, que define a taxa máxima de quadros para ser ilimitada.
• O encaixe da janela foi adicionado para ajudar a gerenciar várias janelas no editor. Para ajustar uma
janela, aproxime a janela de uma janela estacionária. O encaixe funciona nas bordas superior, inferior,
esquerda e direita do painel.
• A iluminação emissiva com decalques adiados agora é compatível.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Echo agora é desligado quando o SetupAssistant.bat é executado.
• Quando você navegar para o seguinte software e plug-ins de terceiros, deverá informar o diretório e não
o arquivo: Android SDK, Android NDK e FFmpeg.
• A descrição de instalação para o Visual Studio 2015 C++ Compiler foi atualizada.
• Um aviso será exibido se você tentar fechar o Assistente de configuração Lumberyard enquanto
symlinks estão sendo gerados.
• Um aviso será exibido se você tentar fechar o Assistente de configuração Lumberyard enquanto
operações ativas estiverem em andamento.
• Um aviso será exibido na página de SDKs se o espaço de trabalho estiver indisponível.
• O Assistente de configuração Lumberyard agora é um executável para macOS.
• Agora você pode baixar Qt para Linux no Assistente de configuração Lumberyard.

macOS
O macOS tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Suporte para Yosemite e OpenGL está obsoleto e será descontinuado no Lumberyard 1.12.
• Metal é agora o renderizador padrão no macOS em vez de OpenGL.
• O Gem NativeUI permite exibir caixas de diálogo nativas no macOS. Essas caixas de diálogo podem
conter texto informativo e botões. Quando você habilita esse gem para um projeto em depuração,
afirmações serão exibidas que permitem dividir, ignorar a instância da afirmação ou ignorar todas as
afirmações. Anteriormente, a afirmação era impressa no log sem solicitar.
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Mobilidade
As compilações de Android e iOS agora são menores. Um projeto vazio tem aproximadamente 20 MB no
Android e aproximadamente 25 MB no iOS.

Redes
Redes tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os dados de replicação de transformação foram otimizados para ajudar a reduzir a largura de banda.
• O sistema de registro Driller agora pode gravar a saída de perfil em um arquivo.
• As consultas especiais de Interest Manager foram otimizadas e a interface do usuário do Interest
Manager foi aprimorada. A documentação será adicionada para a próxima versão.
• Multiplayer Sample agora usa o Interest Manager para oferecer suporte a um número maior de
asteroides.
• A camada de transporte GridMate agora tem uma interface de compactação e API.
• O componente Transform agora pode ser interpolado (Posição, Rotação) nos clientes. O valor padrão é
Linear, mas você pode facilmente adicionar seus próprios algoritmos de interpolação.

Sistema de partícula
O sistema de partícula tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Os parâmetros do componente Particle agora são expostos ao sistema track view.
• Quando você reordenar partículas filhas na biblioteca de partículas, as partículas agora serão
processadas de acordo com a ordem de partículas atualizada.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Você não pode desativar um gem de que um gem ativado depende.
• O Configurador de projetos examina o diretório ProjectTemplates para um arquivo
templatedefinition.json. Esse arquivo contém informações sobre o modelo, como o nome de
exibição, a descrição e o caminho para o ícone. Esse arquivo não será usado ou exigido se você criar
projetos com o Lyzard SDK ou lmbr.exe.

Twitch e Twitch ChatPlay
O Gem Twitch tem duas novas APIs: APIs de comércio e uma API para recuperar o ID de qualificação do
Twitch.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Várias alterações no UI Editor incluem navegação aprimorada, uma opção para ativar automaticamente
elementos interativos e a capacidade de se mover entre elementos interativos em uma caixa de rolagem.
• O componente UiText agora inclui as propriedades Character Spacing e Line Spacing.
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• O exemplo LyShineExamplesCppExample.cpp (localizado no diretório \Gems\LyShineExamples
\Code\Source) demonstra como criar uma tela de interface de usuário em C++.
• O exemplo UiCustomimageComponent.cpp (localizado no diretório \Gems\LyShineExamples
\Code\Source) demonstra como criar um componente de interface de usuário personalizado em C++.
• Agora você pode desanexar entidades instâncias de fatia no UI Editor.
• O Gem LyShine agora é necessário e é automaticamente habilitado quando você cria um novo projeto.
• A caixa de diálogo Open Canvas agora usa como padrão o local anterior em que uma tela foi aberta ou
salva.
• O painel Properties agora exibe o nome do elemento selecionado.
• O nível do Samples Project chamado UiFeatures substitui o nível de FeatureTests chamado
LyShineFeatures. LyShineFeatures foi removido.
• O GetUiCursorPosition foi adicionado ao UiCursorBus.

Diversos
O Lumberyard tem os seguintes aprimoramentos e alterações diversos:
• Agora você pode fornecer um nome de modelo quando cria seu projeto com lmbr.exe ou cria sua
interface personalizada com o Lyzard SDK. Se você não fornecer um modelo, o modelo vazio será
usado.
• Agora você pode usar a versão de depuração dos módulos Lyzard para vincular a binários de
depuração.
• O prepare_dependencies.bat agora oferece mais informações quando as bibliotecas Qt não são
copiadas com êxito.

Correções
Os Lumberyard Beta 1.11 e 1.11.1 resolvem problemas anteriores. Escolha uma área de tópico para saber
mais sobre as correções relacionadas.
Tópicos
• Versão Beta 1.11.1 do Lumberyard (p. 702)
• Android (p. 703)
• Navegador de ativos (p. 703)
• Pipeline de ativos (p. 703)
• Processador de ativos (p. 704)
• Sistema de entidade do componente (p. 704)
• Console (p. 705)
• Configurações de FBX (p. 705)
• Gráficos (p. 705)
•
•
•
•
•

Lumberyard Editor (p. 705)
Assistente de configuração Lumberyard (p. 707)
macOS (p. 708)
Mannequin (p. 708)
Material Editor (p. 708)

• Redes (p. 709)
• Sistema de partícula (p. 709)
• Controle de fonte do Perforce (p. 709)
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• Configurador de projetos (p. 709)
• Time of Day (p. 710)
• UI Editor (p. 710)
• Diversos (p. 711)

Versão Beta 1.11.1 do Lumberyard
A versão Beta 1.11.1 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Animation Editor
• A captura da altura da extração de movimento agora está funcionando corretamente. Para habilitar esse
recurso, no Animation Editor, no painel Motions, selecione a caixa de seleção Capture Height Changes.
• O editor não trava mais quando você atribui um arquivo .actor a um componente Actor no Inspetor de
entidades.
• O editor não trava mais quando você seleciona um nó excluído no gráfico de animação pressionando os
botões de seta voltar e avançar
.
• O desencaixe do painel Actor Manager e a configuração do recurso Excluded from Bounds agora
funcionam corretamente.

Compilações de jogo
• A criação de uma compilação de versão agora funciona corretamente.

Gems
• Componentes Qt personalizados agora podem ser criados no gem Editor.

Gráficos
• Se você usar um material com um deslocamento de UV no Lumberyard 1.11, a textura não será mais
deslocada. A textura agora é movida na mesma direção como em versões anteriores do Lumberyard.

Lumberyard Editor
• As mensagens de erro não serão mais exibidas se você tentar iniciar o editor quando o Lua Editor já
estiver aberto.
• A adição de uma entidade Particle Physics (legado) no visor não resulta mais em um erro.
• O editor não parará mais de funcionar se você tentar criar uma fatia e, em seguida, desfizer a ação.

macOS
• O exemplo do Multiplayer não para mais de funcionar quando está sendo executado em modo de
depuração.

Script Canvas
• O uso de tipos de variáveis locais que têm mais de um pin de saída e podem resultar em propriedades
individuais agora funciona corretamente. As saídas numéricas agora retornam componentes de cor
(RGBA) no log do console.
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• O editor não parará mais de funcionar se você destacar o texto em um nó Comment, cancelar a seleção
do nó e, em seguida, selecionar o nó novamente.

Jogo para iniciantes
• O exemplo do Starter Game agora tem o gem EMotionFX habilitado, o que permite usar o Animation
Editor. Você também pode escolher usar as ferramentas de animação legadas (Geppetto e Mannequin).

Terrain Editor
• O Terrain Editor não para mais de funcionar quando você abre um nível diferente, seleciona uma
ferramenta de edição diferente ou reinicia o editor.

Compatível com Visual Studio
• Se você instalar o Lumberyard sem uma versão do Visual Studio instalada, você não verá mais um aviso
de que o MSVCP120.DLL não foi encontrado.

Diversos
• Os testes de unidade agora funcionam corretamente.

Android
O Android tem as seguintes correções:
• O Android NDK r15 agora é compatível.
• Se você alternar as versões do NDK, uma configuração implícita agora é acionada e o NDK é
reconstruído corretamente.
• O alocador do sistema não lança mais uma declaração de inicialização.

Navegador de ativos
O Navegador de ativos tem as seguintes correções:
• Agora você pode arrastar ativos do Navegador de ativos para o Inspetor de entidades.
• O Navegador de ativos não adiciona mais ativos .fbx como componentes Decal no visor.
• O Navegador de ativos exibe corretamente os arquivos .fbx e .cgf na visualização do objeto.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem as seguintes correções:
• Declarações, erros e avisos agora são controlados corretamente quando arquivos .fbx são
processados.
• Os nós em arquivos .fbx que anteriormente não tinham nomes ou tinham nomes conflitantes agora são
corrigidos automaticamente.
• Vários problemas com materiais gerados em arquivos .fbx foram corrigidos. Isso inclui situações em
que a opacidade foi definida como 0.
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• O Compilador de recursos agora pode processar corretamente pastas com um ponto no nome.
• O Compilador de recursos não envia mais incorretamente um aviso sobre funções em fila no
desligamento.
• O log do FBX agora exibe os dados corretamente.
• O editor não trava mais quando você exclui malhas nas configurações do FBX.
• Agora você pode importar ativos .fbx com cores de vértice do 3ds Max.
• Quando você adiciona um grupo nas configurações do FBX, o botão Update agora é habilitado como
esperado.

Processador de ativos
O Processador de ativos tem as seguintes correções:
• O Processador de ativos agora reconstrói fatias dinâmicas que contêm um componente cuja definição
foi alterada no código, como propriedades adicionadas, propriedades renomeadas, número de versão
alterado e assim por diante.
• O Processador de ativos agora pode ser dimensionado adequadamente em exibições de resolução
superalta.
• O Processador de ativos não trava mais quando você fecha uma guia de registro em log enquanto uma
operação de gravação está em andamento.
• O editor não mostra mais a mensagem o "Asset processor has disconnected" durante operações como
ativação de gems.
• O editor não trava mais quando você executa o Processador de ativos em outra compilação do
mecanismo.
• O AssetProcessorBatch não para mais durante a compilação.
• O Processador de ativos não retorna mais um erro quando você o fecha durante uma operação de
conexão com um aplicativo do Lumberyard como um proxy.
• O Processador de ativos agora exibe o status correto ao processar grandes fatias.
• Bloqueios, congelamentos e pausas no Processador de ativos (executável e em lote) agora estão
corrigidos.
• O Processador de ativos não trava mais quando você usa o comando cloud-gem create na CLI.
• A visualização do log do Processador de ativos agora funciona corretamente.
• O Processador de ativos agora processa fatias em cascata dinâmicas ao publicar alterações para a fatia
original.
• O Processador de ativos não falha e reinicia mais devido a um arquivo .assetinfo.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade componente possui as seguintes correções:
• Quando Snap to Grid está habilitado, uma nova entidade que você cria no visor agora é encaixada na
grade.
• Agora você pode remover duas entidades na mesma cadeia pai da hierarquia sem afetar outras
entidades. Anteriormente, isso moveria o filho mais inferior para um local incorreto no nível.
• As notificações de alteração agora funcionam corretamente quando você define um elemento como
ShowChildrenOnly no Inspetor de entidades.
• Quando você habilita highlight on hover, as entidades do componente agora mostram o destaque
apropriado.
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• Melhor estabilidade para classificar entidades e componentes em fatias aninhadas.

Console
• A janela Console que é exibida ao alternar para o modo de jogo agora exibe uma linha de comando em
branco. Anteriormente, ela incluía o acento grave ou a tecla de apóstrofo que era usada para abri-lo,
gerando entradas incorretas.
• O Console agora é somente leitura.
• O pressionamento de til (~) agora exibe a caixa para digitar um comando no console.
• Agora você pode limpar todo o texto do Console.
• O editor não trava mais quando você digita comandos rápida e repetidamente no Console.
• O painel Console agora mantém seu tamanho quando você o encaixa na parte superior ou inferior.
• A variável r_HDRDolby não permite mais que você defina um valor em um intervalo fora de seus limites.
Anteriormente, fazer isso provocava falhas no visor.

Configurações de FBX
As configurações do FBX tiveram as seguintes correções:
• A janela de log do FBX agora exibe grandes blocos de texto corretamente.

Gráficos
Os gráficos tiveram as seguintes correções:
• A configuração do Console e_screenshot 1 agora produz captura de alta qualidade.
• A hora do dia atual, a hora de início e a hora de parada agora estão alinhadas para serem iguais entre o
editor e o iniciador.
• O editor não trava mais quando você desfaz a adição de um clarão da lente depois de renomear uma
biblioteca de Lens Flare e atribuí-la a uma entidade.
• O editor não trava mais quando você altera a contagem Multi Ghost usando o controle deslizante no
editor Lens Flare.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem as seguintes correções:
• O editor não trava mais depois que você exclui a penúltima barra de ferramentas personalizada.
• O comando Save As agora é desabilitado quando nenhum nível está aberto.
• A caixa de diálogo Save Level As agora padroniza seu foco ativo como o campo Level Name.
Anteriormente, o campo Filter era o campo padrão.
• O editor não trava mais quando você adiciona objetos da Rollup Bar ao visor quando o tipo do visor está
definido como parte superior, frontal, à esquerda ou mapa.
• A expansão de janelas flutuantes para o máximo no Windows 10 agora respeita o espaço disponível na
tela e não expande abaixo da barra de tarefas.
• A caixa de diálogo Modify, Resize Terrain agora é exibida por padrão no centro da tela. Anteriormente,
ela era exibida na parte superior esquerda.
• A coluna Example da janela Script Help agora se expande para mostrar seu conteúdo completo.
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• Os menus de contexto da barra de perspectiva, FOV, Ratio e Resolution, agora aparecem na área
apropriada ao executar o Lumberyard em dois monitores.
• A caixa de diálogo Configure Toolbox Macros não permite mais que você armazene macros com nomes
vazios. Agora ela também exige um clique em OK para confirmar a lista de macros.
• A sensibilidade de rotação da navegação do visor Perspective quando você clica com o botão direito do
mouse nele foi reduzida. Isso significa que você pode abrir o menu de contexto sem alterar a exibição
acidentalmente.
• Agora você pode remover facilmente comandos personalizados que adicionou à barra de ferramentas.
• Agora você pode navegar até a janela Open Level pelo teclado e, em seguida, abrir um nível
pressionando Enter.
• O editor agora retém o estado maximizado quando você abre o nível novamente.
• O editor agora preserva janelas flutuantes de várias ferramentas quando você o reinicia.
• A tecla F para congelar objetos selecionados está operacional.
• O Game Mode do editor não permite mais alternar entre os modos de único jogador e de multijogador.
• O editor não permite mais que você crie um novo nível com um nome com mais que 260 caracteres.
• O editor agora aceita a tecla Enter como o botão OK em caixas de diálogo simples que solicitam valores
de texto.
• Pressionar Tab nas caixas de diálogo Custom Ratio e Custom Resolution do visor Perspective agora
avança pelos campos disponíveis.
• Pressionar Z para aplicar zoom quando mais de uma visualização de perspectiva está aberta agora
funciona corretamente quando você ativa a janela do visor com qualquer ação nelas para atualizar o
zoom.
• O editor não trava mais durante o modo de jogo quando você digita determinadas combinações de
teclas.
• Os painéis desencaixados não se tornam mais ocultos quando você move a janela principal do editor.
• Vários layouts de visualização de perspectiva agora são salvos entre sessões.
• As câmeras no menu View agora são classificadas alfabeticamente.
• O editor agora permanece estável quando você cria um nome de nível que consiste em 100 símbolos.
• O editor não inicia mais um editor.exe adicional quando você clica em No no prompt "Start another
editor.exe?".
• O editor não trava mais depois de você mover uma chave apenas ligeiramente no Curve Editor.
• As caixas de edição de linha única agora destacam em vermelho e exibem uma dica de ferramenta
quando você insere caracteres inválidos.
• As funções do editor não são mais congeladas quando você executa operações em níveis muito
grandes.
• O editor não trava mais quando você carrega um nível recente enquanto a ferramenta Sun Trajectory
está calculando.
• O editor não trava mais quando você importa ou exporta vegetação no Database View e, em seguida,
cria um novo nível.
• Melhor estabilidade e fluxo de trabalho para ferramentas de objeto e de terreno enquanto em modo de
edição de terreno.
• A escalabilidade da área de trabalho em vídeos de alta resolução não interfere mais com eventos de
movimentação, rotação e transformação.
• A barra de ferramentas do visor de perspectiva não é mais renderizada ilegível por problemas de
escalabilidade.
• A resolução no visor não é mais afetada quando você altera as configurações de escalabilidade no
Windows 10 em vídeos de alta resolução.
• A escalabilidade em um vídeo de alta resolução não renderiza mais a tela de boas-vindas muito grande.
• Agora, as ferramentas exibem e definem valores de ponto flutuante corretamente com um ponto em vez
de uma vírgula para configurações locais numéricas.
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• O layout da barra de ferramentas agora é salvo entre sessões.
• O processo do editor.exe agora é desligado corretamente quando você fechar o Editor.
• O editor não trava mais quando você seleciona entidades legadas vinculadas anteriormente.
• Melhorias nas caixas de diálogo do Asset Importer:
• A caixa de diálogo 'File already exists' agora é uma caixa de diálogo separada que apresenta uma
visualização em árvore dos arquivos. Essa caixa de diálogo também teve as seguintes melhorias:
• Os arquivos agora são selecionáveis
• A hierarquia de pastas foi totalmente expandida
• Ícones apropriados para arquivos e pastas são exibidos
• A página que solicita que você selecione o diretório de destino teve as seguintes melhorias:
• Aparece em sua própria janela de diálogo
• O botão View é vinculado ao log do Processador de ativos
• Painéis flutuantes de diferentes tamanhos agora se encaixam corretamente.
• O encaixe de painéis flutuantes no Windows 10 agora funciona corretamente.
• Manter o botão Ctrl pressionado ao arrastar agora impede o encaixe e o ajuste dos painéis.
Anteriormente, ele impedia apenas o encaixe.
• Quando você tenta salvar um layout com um nome existente, a opção para inserir um novo nome agora
está funcionando. Anteriormente, a opção de inserir um novo nome simplesmente retornava você para a
tela de layout.
• No editor Time of Day, o botão Freeze/Unfreeze agora é rotulado com sua função real, Snap to value
grid.
• No editor Time of Day, o botão Unify/Break Tangent Handles agora é rotulado com sua função real,
Snap to time grid.
• Script Terminal agora usa texto contrastante. Anteriormente, o texto correspondia ao plano de fundo de
forma muito próxima, tornando-o difícil de ler.
• Quando você alterna projetos, o Editor não solicita mais que você salve as alterações se não tiver feito
nenhuma alteração.
• O Lumberyard agora detecta o multiplicador de brilho nos dados do nível e corrige os valores de brilho
nos dados de textura do terreno. Anteriormente, terreno que era criado no Lumberyard 1.8 ou anterior
aparecia muito brilhante em versões mais recentes do Lumberyard.
• A ferramenta Move não fornece mais movimentos espasmódicos se o mouse estiver longe do eixo de
arrasto.
• Arrastar arquivos .fbx para o visor não resulta mais na geração de decalques.
• As malhas não desaparecem mais de um nível.
• Na Visualização do banco de dados, carregar uma biblioteca duas vezes não resulta mais em um erro.
• O editor não trava mais quando você tenta usar o recurso Export Mapping.
• O editor não trava mais quando exporta um nível.
• Agora os ativos são exibidos corretamente no Material Editor e no visor Perspective.
• No Lens Flare Editor e na Visualização do banco de dados, os botões Overwrite e Cancel agora
funcionam corretamente ao adicionar elementos a uma biblioteca.
• O editor não trava mais sem comentários do usuário quando a serialização ou a reflexão não for bemsucedida durante a inicialização.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem as seguintes correções:
• O texto agora pode ser dimensionado adequadamente em exibições de resolução superalta.
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• Os SDKs não serão mais marcados incorretamente como válidos se a movimentação de ativos baixados
não for bem-sucedida.
• O status agora é atualizado corretamente quando a página do plug-in é atualizada.
• O Assistente de configuração Lumberyard não trava mais ao desligar.
• O Assistente de configuração Lumberyard agora gera o valor correto para a chave ao gerar inicialmente
o arquivo user_settings.options.
• O SetupAssistantBatch não gravará mais um valor vazio para msvs_version no arquivo
user_settings.options se ambas as capacidades de vc forem selecionadas.

macOS
O macOS teve as seguintes correções:
• A partícula Trilha de CPU agora é renderizada corretamente em todos os sistemas operacionais
(Windows, macOS e iOS).
• Luzes e sombras básicas agora são renderizadas corretamente no mapa VisAreaBasic.
• O efeito de tela de dispersão volumétrica agora faz transição sem problemas entre estados.
• O efeito da tela de gotas de água agora é renderizado corretamente e não é distorcido.
• O efeito da tela de fluxo de água agora é renderizado corretamente e não para.
• Cabelo agora é renderizado corretamente no mapa HumanFeatureHair.
• O recurso de renderização foi adicionado para oferecer suporte à mesclagem de origem dupla.
• O mapa de dispersão volumétrica agora funciona corretamente e exibe o efeito de dispersão
volumétrica.
• Agora, as sombras estão corrigidas para o macOS.
• O pressionamento de teclas do teclado no macOS usando o renderizador Metal não produz mais um
som de bipe.
• Quando você deseja mover ou redimensionar a janela do XCode, o ponteiro do mouse agora permanece
ativo apenas na janela. Outros controles agora são limitados.
• Os mapas GeometryBeam e TerrainAndWater agora são renderizados corretamente e com a
configuração de renderização apropriada.

Mannequin
O sistema Mannequin teve as seguintes correções:
• Em Tools, o comando List Used Animations agora exibe as visualizações apropriadas.
• Agora você pode cancelar a seleção de um arquivo .adb para criar um irmão no diretório raiz.

Material Editor
O Material Editor tem as seguintes correções:
• O Photoshop agora pode carregar uma textura que você abre no Material Editor.
• Os botões da barra de ferramentas agora exibem estados intuitivos habilitados e desabilitados.
• Agora você pode copiar e colar propriedades entre materiais com êxito.
• As alterações de propriedade em materiais agora são preservadas ao alternar entre materiais.
• O Material Editor não trava mais quando você alterna projetos enquanto a janela de visualização de
material grande está aberta.
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• O Material Editor não abre mais uma caixa de diálogo Save quando você tenta copiar e colar opções
entre propriedades.
• As reflexões tempo real e testes não estão mais ausentes no sombreamento de Water Volume.
• O desempenho do Material Editor não é mais afetado quando há uma cena com um número maior de
malhas sem materiais padrão.

Redes
O sistema de rede tem as seguintes correções:
• As RPCs agora são organizadas conforme esperado.
• O NetworkBindingHandlerBus agora está parcialmente refletido no contexto do comportamento
para que você possa acessá-lo no Script Canvas e no Lua.
• Entidades de fatias raiz em rede agora são removidas no carregamento do nível conforme o esperado.
• Pacotes duplicados ou inadequados não provocam mais uma desconexão.
• O GridMate agora filtra IDs duplicados de entidades.

Sistema de partícula
O sistema de partículas possui as seguintes correções:
• O editor não trava mais quando você move um emissor filho de um emissor filho (um emissor neto) para
uma nova biblioteca vazia.Substituir este item de lista
• O editor não trava mais quando você tenta executar uma nova ação no Particle Editor enquanto ele
ainda está executando a ação anterior.

Controle de fonte do Perforce
O controle de origem Perforce possui as seguintes correções:
• A janela de saída do Perforce exibida quando você salva um nível agora exibe informações de uma
forma legível.
• A aparência da janela de configurações do plug-in Perforce agora corresponde à aparência geral do
Lumberyard.
• Fazer a saída de um material do Perforce no Material Editor agora funciona corretamente.
Anteriormente, essa ação provocava um congelamento e um travamento.
• O Editor não tenta mais adicionar nomes de arquivos longos não existentes ao Perforce.
• A inicialização de partículas de GPU não trava mais ao usar renderizador Null enquanto o mapa
Particle_Technical_Sample é carregado.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos tem as seguintes correções:
• O texto agora pode ser dimensionado adequadamente em exibições de resolução superalta.
• Colunas classificáveis na página Gems agora sinalizam que são clicáveis alterando o ícone do ponteiro
do mouse quando você as focaliza.
• O Configurador de projetos não trava mais quando o diretório ProjectTemplates está ausente.
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• A configuração de um projeto padrão no Configurador de projetos agora funciona corretamente apesar
de um diretório de trabalho inesperado.
• O System Entity Editor (as configurações avançadas do Configurador de projetos) agora carrega
exatamente as DLLs necessárias para a configuração selecionada. Não há mais um desvio para
módulos do editor.
• No Configurador de projetos, agora os gems são ordenados de acordo com seu gráfico de dependência.
Isso impede problemas potenciais se um gem falhar ao inicializar porque um gem do qual depende
ainda não tiver sido inicializado.
• Quando você cria um novo projeto no Configurador de projetos, os gems que você habilita agora
são adicionados ao arquivo de solução do projeto. Quando você executa o lmbr_waf configure,
apenas a solução lumberyard_sdk é atualizada. Para atualizar o arquivo de solução específico
ao jogo, você deve executar o lmbr.exe com os parâmetros a seguir: lmbr.exe projects
create_vs_solution <project name>

Time of Day
O sistema da hora do dia tem as seguintes correções:
• Para permitir mais flexibilidade artística, o valor máximo para os seguintes parâmetros de Night Sky foi
aumentado de 0,1 para 1,0:
• Multiplicador da cor do horizonte
• Multiplicador da cor do zênite
• Multiplicador da cor da lua
• Multiplicador da cor da coroa interna da lua
• Multiplicador da cor da coroa externa da lua
• A interface do usuário de Time of Day agora está mais protegida contra falhas em torno de chamadas
interpoladas.

UI Editor
O UI Editor tem as seguintes correções:
• LyShine agora está usando tempo delta.
• Se você tiver vários componentes do mesmo tipo, a remoção de um não remove mais o componente
incorreto.
• O editor não trava mais se você carregar mais de 20 arquivos de telas da interface do usuário e tentar
acessar os menus de contexto da hierarquia.
• Você não pode mais navegar incorretamente pelo menu principal verticalmente ao usar o controle
deslizante na tela Settings no mapa uieditor_lua_sample.
• Se você ocultar a barra de ferramentas Animation List Play, não precisará mais reiniciar o UI Editor para
exibir a barra de ferramentas novamente.
• O campo senha de TextInput agora funciona corretamente com entrada não ASCII.
• O editor não trava mais por causa de telas no mundo quando você alterna níveis em um jogo.
• A alteração do tamanho do elemento não afeta mais a quebra de texto.
• O cursor do Cloud Canvas não permanece mais na tela depois que você sai do jogo.
• Os ícones não desaparecem mais do UI Editor e reaparecem no visor do Lumberyard Editor.
• O botão Component agora está funcionando no mapa LyShineFeatures na compilação do perfil.
• A interface do usuário só é renderizada no bloco apropriado ao usar e_screenshot.
• Agora você pode adicionar um elemento à biblioteca de fatias.
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Diversos
O Lumberyard tem as seguintes correções diversas:
• A exportação em lotes do script do Python agora está funcionando corretamente.
• Comando do Python aprimorado para abrir níveis mais profundos que o nível básico. Agora você pode
usar o general.open_level(foldername\levelname). Anteriormente, você precisava digitar
general.open_level("levels\foldername\levelname\levelname.cry.
• A função GetString() não implementada foi removida do Crc32 em modelos de jogos.
• O Ebus Light.Event.Set* não acende mais uma luz quando suas propriedades são atualizadas.
Anteriormente, a atualização das propriedades de Light.Event.Set* no jogo também acionava o
Light.Event.Turnon, o que significava que uma luz que um jogador apagou intencionalmente seria
acesa novamente sem ação do jogador.
• No HTTP Requestor Gem, o thread HttpRequestManager agora é desligado em tempo hábil.
• O Profiler agora pode se anexado a aplicativos que são estendidos do Application.cpp.
• Um bloqueio e uma variação de memória potenciais no acompanhamento do uso do pool de memória de
ParticleObjectPool foi corrigido.
• O editor do Lua não trava mais quando você tenta salvar um script do Lua como um novo script.
• Quando você cria uma fatia, a fatia também é adicionada ao controle de código-fonte.
• Quando um arquivo marcado para exclusão no Perforce é modificado no editor, o arquivo é atualizado
automaticamente no Perforce e marcado para edição.
• O sistema de TypeId/Uuid usado por RTTI agora é inicializado de maneira segura para o thread no
Visual Studio 2013.
• O binário SkipElement no ObjectStream agora ignora corretamente nas seguintes formas:
• Se versão do fluxo for maior que 1, os IDs de tipo especializado serão gravados no fluxo. Eles são
ignorados ao ignorar elementos.
• Se o tamanho do elemento for maior que 7, o tamanho será codificado após os sinalizadores no fluxo.
O código de omissão falhava ao considerar os bytes do sinalizador que já haviam sido lidos quando o
código lia tamanho adicional no fluxo.
• Quando há mais de um gem necessário, a dependência cíclica não provoca mais uma recursão infinita
ao processar gems durante as etapas do lmbr_waf configure.

Problemas conhecidos
O Lumberyard Beta 1.11 possui os seguintes problemas conhecidos. Escolha uma área de tópico para
saber mais.
Tópicos
• Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max (p. 713)
• Diretório 3rdParty (p. 713)
• Android (p. 713)
• Animation Editor (p. 714)
• Triggers e objetos de área (p. 714)
• Pipeline de ativos (p. 714)
• Áudio (p. 715)
• Audiokinetic Wwise e Wwise LTX (p. 715)
• Componentes de áudio do EBus (p. 715)
• Componente Audio Proxy (p. 716)
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• Builder SDK (p. 716)
• Cloud Canvas (p. 716)
• Gems Cloud (p. 717)
• Cloud Gem Portal (p. 718)
• Sistema de entidade do componente (p. 718)
• CryEngineNonRCModule (p. 718)
• Tipos de dados (p. 719)
• Componente Decal (p. 719)
• Servidor dedicado (p. 719)
• DirectX 12 (p. 719)
• Configurações de FBX (p. 720)
• FeatureTests (p. 720)
• Fluxograma (p. 720)
• Funcionalidade modo de jogo (p. 720)
• Gems (p. 721)
• Geppetto (p. 721)
• Mapas de brilho (p. 722)
• Gráficos (p. 722)
• Suporte a exibição de DPI alto (p. 722)
• Incredibuild (p. 722)
• Caminhos de instalação (p. 723)
• iOS (p. 723)
• Amostra herdada (GameSDK) (p. 723)
• Elementos de reflexo (p. 723)
• Linux (p. 724)
• Lumberyard Editor (p. 724)
• Assistente de configuração Lumberyard (p. 725)
• Ferramenta Lmbr_test.cmd (p. 726)
• Lyzard.exe (p. 726)
• macOS (p. 727)
• Mannequin (p. 727)
• Navegador do material (p. 727)
• Material Editor (p. 729)
• Maya (p. 729)
• Mobilidade (p. 729)
• Editor de partículas (p. 730)
• Controle de fonte do Perforce (p. 730)
• Física (p. 731)
• Profiler (p. 731)
• Configurador de projetos (p. 731)
• Compilador de recursos (p. 731)
• SamplesProject (p. 731)
• Script Canvas (p. 731)
• Jogo para iniciantes (p. 732)
• Componente de malha estática (p. 733)
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• Fatias (p. 733)
•
•
•
•
•

Texturas de terreno (p. 733)
Track View (p. 733)
Componente Trigger Area (p. 733)
Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn (p. 734)
UI Editor (p. 734)

• Realidade virtual (p. 734)
• Compatível com Visual Studio (p. 735)
• Sistema de compilação do Waf (p. 735)
• Sombreamento Waterfall (p. 735)
• Variáveis de ambiente do Windows (p. 735)
• Diversos (p. 735)

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
As ferramentas e o plug-in do 3D Studio Max possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na raiz
de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.

Diretório 3rdParty
O diretório 3rdParty tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.

Android
O Android tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Samples Project não pode ser criado a menos que você já tenha a biblioteca Google Play Billing
instalada a partir de uma versão anterior do Android SDK Manager. Para resolver esse problema, use o
Configurador de projetos para desativar o gem IAP.
• Não há suporte no momento para a API-19.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
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• As telas não são renderizadas no mapa UiIn3DWorld em Android.
• Você pode ter problemas ao criar seu jogo para o Android. Para contornar esse problema, exclua o
diretório BinTemp, configure o Lumberyard e tente construir novamente.

Animation Editor
O Animation Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Save All e Save Workspace têm a mesma funcionalidade.
• As malhas com skin só funcionam com uma escala uniforme de 1.0 ao longo da hierarquia de ossos.
• A função Attach To no componente Actor não funciona corretamente. Por exemplo, se você escolher
Actor Attachment como o tipo de anexo, o anexo de posição não funcionará corretamente. Para
contornar esse problema, você poderá usar o componente Attachment para anexar a outras entidades.
• Se um personagem desaparecer da vista frontal no painel de renderização do Animation Editor, você
poderá escolher o modo de exibição de quatro câmeras, clicar com o botão direito do mouse no
personagem na janela de exibição e escolher Reset Transform.
• No Animation Editor, pequenas animações de transformação podem ocasionalmente resultar em
quadros-chave ausentes. Para contornar esse problema, clique com o botão direito do mouse no seu
arquivo .fbx no Navegador de ativos e escolha Edit Settings. Na guia Motions, para Add Modifier,
escolha Compression settings. Altere os valores padrão para Max translation error tolerance e Max
rotation error tolerance para 0 e clique em Update.
• As transições que são sincronizadas em direção aos nós de espaço de combinação não são
sincronizadas corretamente. Isso pode fazer com que as animações de personagens pareçam
quebradas. Isso não afeta a sincronização da combinação de movimentos em espaços de combinação.
• A extração de movimento permite que os dados de animação ajustem a posição e a rotação de uma
entidade de jogo. O movimento no plano xy do solo é capturado corretamente. No entanto, capturar a
altura para que o personagem possa se mover verticalmente não funciona corretamente.

Triggers e objetos de área
Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado.
Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não
funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

Pipeline de ativos
O Pipeline de ativos tem os seguintes problemas conhecidos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
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• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.
• O Processador de ativos talvez não consiga reconstruir fatias dinâmicas quando uma definição de
componente muda no código. Este é um resultado do componente que não está sendo encontrado
no arquivo de fatia dinâmico. O componente pode ter sido herdado ou pode ser diferente na fatia de
jogabilidade compilada.

Áudio
O sistema de áudio possui os seguintes problemas conhecidos:
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
O Audiokinetic Wwise e o Wwise LTX têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
Os componentes de áudio Ebus possuem os seguintes problemas conhecidos:
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• Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os
componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.

Componente Audio Proxy
O componente de proxy de áudio tem os seguintes problemas conhecidos:
• O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Builder SDK
O Builder SDK tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
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• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.

Gems Cloud
Os gems de nuvem têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os gems de nuvem agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Gem Speech Recognition Cloud
• Esse gem está em modo de prévia e pode ter mudanças em versões futuras.
• Não é possível usar o Cloud Gem Portal para excluir bots Amazon Lex, intenções e tipos de slot. Em vez
disso, use o console do Amazon Lex.
• Faça o seguinte se você quiser atualizar um bot publicado:
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• Use um arquivo de descrição de bot no Cloud Gem Portal e forneça o número da versão dos bots,
intenções e tipos de slot.
• Inclua apenas modificações de bot e intenções novas ou modificadas com números de versão
adicionalmente incrementados. Isso é necessário para que a atualização seja concluída com êxito.
• Como alternativa, use o console do Amazon Lex para atualizar o bot publicado.
• Os atributos de sessão não são transmitidos no momento pelas funções PostContent ou PostText.
• Os scripts de limpeza de teste AWS_lmbr atualmente não limpam bots do Amazon Lex, intenções ou
tipos de slot.
• O Microphone Gem atualmente oferece suporte apenas para o Windows. Isso limita o uso do
componente Voice Recorder System ao Windows.
• O Amazon Lex é acessível em todo o mundo na seguinte região da AWS: Leste dos EUA (Norte da
Virgínia). Para obter mais informações sobre regiões com suporte, consulte a Tabela de regiões da
AWS.

Text to Speech Cloud Gem
• O Amazon Polly é acessível em todo o mundo nas seguintes regiões da AWS: Leste dos EUA (Norte
da Virgínia), Leste dos EUA (Ohio), Oeste dos EUA (Oregon) e UE (Irlanda). Você deve implantar sua
pilha em uma dessas regiões para usar o Amazon Polly. Para obter mais informações sobre regiões com
suporte, consulte a Tabela de regiões da AWS.
• Esse gem usa um recurso do Polly personalizado que requer um manipulador na pilha do projeto. Isso
não se aplicará se você criar uma nova pilha. Faça o seguinte para adicionar esse gem a uma pilha
existente:
1. Habilite o Text to Speech Cloud Gem.
2. Reinicie o Lumberyard Editor.
3. Atualize a pilha do projeto.
4. Atualize a pilha de implantação.

Gem User Login: Default
• Esse gem não é mais útil e será substituído em uma versão futura. Compilações anteriormente
lançadas exige que os usuários finais façam login para definir configurações, como mapas de ação.
Implementamos o recurso de login do usuário para permitir testes rápidos e verificação de versões de
release.

Cloud Gem Portal
As permissões básicas de usuário requerem leitura S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation describeStack
e Amazon Cognito. Você pode usar as seguintes políticas internas do AWS IAM para usuários básicos:
AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess e AmazonCognitoReadOnly.

Sistema de entidade do componente
O sistema de entidade componente possui os seguintes problemas conhecidos:
• As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.

CryEngineNonRCModule
O CryEngineNonRCModule tem os seguintes problemas conhecidos:
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• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

Tipos de dados
Os tipos de dados têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.

Componente Decal
O componente Decal tem os seguintes problemas conhecidos:
• A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do
jogo atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
O servidor dedicado possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador
de ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local de compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
O DirectX 12 possui os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12,
revertendo para DX11". Você pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração
para Android e Visual Studio 2013. O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual
Studio de 2015 Windows.
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Configurações de FBX
As configurações do FBX possuem os seguintes problemas conhecidos:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos às vezes não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.

FeatureTests
FeatureTests têm os seguintes problemas conhecidos:
• Os seguintes mapas do FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no macOS, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será processado corretamente no macOS.
• Se você estiver usando o mapa de decalques, um dos decalques está ausente, e o outro está sendo
projetado incorretamente.

Fluxograma
O sistema Fluxograma possui os seguintes problemas conhecidos:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
O modo de jogo tem os seguintes problemas conhecidos:
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• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Gems
Gems têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.
• O Lumberyard 1.11 inclui mudanças preliminares que permitirão que os gems interajam com o
renderizador de forma limitada. Essas alterações para exportar APIs de renderização não são totalmente
funcionais e continuarão a evoluir. Elas ainda não devem ser usadas.

Geppetto
O sistema Geppetto possui os seguintes problemas conhecidos:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não está
funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando até a pasta de cache no
diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos CAF da plataforma do SO de
desenvolvimento atual e do projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
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• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
Os mapas de brilho têm os seguintes problemas conhecidos:
• Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa
normal de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material,
como normalmente faria, mas sem usar o Editor de substâncias para conectar o mapa normal.

Gráficos
Gráficos têm os seguintes problemas conhecidos:
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVidia Maxwell ou mais recente.
• O componente Mesh não voxeliza no buffer SVOTI Global Illumination para contribuir com a iluminação.
• Quando você usar a predefinição Normals, poderá ver a seguinte mensagem: "A predefinição
Normalmap_lowQ não está disponível no RC Open Image". Você deve continuar usando a predefinição
Normals para mapas normais sem suavização no alfa.

Suporte a exibição de DPI alto
O suporte de exibição de DPI alto tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
Incredibuild tem os seguintes problemas conhecidos:
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
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o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
Os caminhos de instalação possuem os seguintes problemas conhecidos:
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

iOS
O iOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.

Amostra herdada (GameSDK)
A amostra herdada tem os seguintes problemas conhecidos:
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.

Elementos de reflexo
Os elementos de reflexo têm os seguintes problemas conhecidos:
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
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direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty) para
o diretório apropriado BinLinux.

Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor para de funcionar se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e
iniciar o editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor para de funcionar aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como um
submaterial. Ao usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado, o
editor será minimizado para o modo de janela.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
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a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando o tipo de janela de exibição no Lumberyard Editor é definido como um tipo qualquer que não
seja o Perspective (por exemplo, Top, Front ou Left) e você adiciona um objeto da RollupBar à janela de
exibição, o Lumberyard Editor para de funcionar.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Se você já estiver executando o Processador de ativos a partir de uma versão anterior do Lumberyard,
tentar iniciar e se conectar ao Processador de ativos pode fazer com que o Lumberyard Editor pare de
funcionar.
• Você pode passar por bloqueio de gimbal se tentar posicionar uma câmera de entidade de componente
depois de selecionar Be this camera (Seja esta câmera) no Inspetor de entidades e habilitar o modo de
gravação na janela Track View.
• Teclas de atalho podem não funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você pode restaurar
associações de chaves padrão. No Lumberyard Editor, escolha Edit, Editor Settings, Keyboard
Customization, Customize Keyboard. Na janela Customize Keyboard, clique em Restore Defaults.
• Você poderá perceber uma taxa de quadros reduzida se usar um material de céu inválido no seu nível
e se o Processador de ativos tentar continuamente processar o material de céu. Para restaurar sua taxa
de quadros, você pode usar um material de céu válido no seu nível.
• O editor poderá falhar se o parâmetro WaveSimCell não estiver suficientemente atualizado para dar
suporte ao volume de água. Por exemplo, se o volume de água aumentar, o tamanho do parâmetro
WaveSimCell também deverá aumentar. Se você não precisar de simulação de ondas, deverá definir o
valor do parâmetro WaveSimCell como 0.

Assistente de configuração Lumberyard
O Assistente de configuração Lumberyard tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2013.
• Somente uma instância ativa do Assistente de configuração Lumberyard é compatível. Não tente
executar várias instâncias.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta adequadamente o Python 3.x durante o processo
de configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detectará corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe.
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• Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para fazer download dos SDKs necessários
para o desenvolvimento do Windows usando o Visual Studio 2013 somente no Windows.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar esse problema,
siga um destes procedimentos:
• Instale o Clang do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Ao selecionar Compile the game code, o Assistente de configuração Lumberyard não indica que o SDL2
é um SDK de terceiros necessário. Para contornar este problema, faça um dos seguintes:
• Selecione recursos de compilação adicionais na página Get started.
• Edite o arquivo SetupAssistantConfig.json (localizado no diretório \lumberyard\dev) para
incluir o seguinte para a entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.
• O Assistente de configuração Lumberyard não inicializará corretamente se você abrir
SetupAssistant.app no macOS 10.12. Este é um resultado de comportamento Gatekeeper
atualizado. Para contornar esse problema, siga um destes procedimentos:
• (Recomendado) Mova SetupAssistant.app para um novo local e, em seguida, mova de volta para
o local original. Isso permite que o SetupAssistant.app seja iniciado corretamente. O Assistente
de configuração Lumberyard deve ser o único arquivo na operação de movimentação.
• Execute o Assistente de configuração Lumberyard usando o executável. Siga estes passos sempre
que quiser executar o Assistente de configuração Lumberyard:
1. No diretório em que você instalou o Lumberyard, clique com o botão direito em SetupAssistant e
escolha Show Package Content.
2. Navegue até Contents, MacOS, SetupAssistant.
3. Executar SetupAssistant.exe.

Ferramenta Lmbr_test.cmd
A ferramenta lmbr_test.cmd possui os seguintes problemas conhecidos:
• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Os projetos existentes podem travar o aplicativo Lyzard.exe. Este é um resultado dos módulos de gem
que estão descritos no descritor do aplicativo para o projeto do jogo não estar na ordem correta com base
em dependências. Para corrigir esse problema, você deve habilitar gems para o seu projeto, o que força
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o Configurador de projetos a atualizar os descritores de aplicativos do projeto. Você pode fazer isso no
Configurador de projetos escolhendo Enable Gems para seu projeto, ativando um gem, escolhendo Save,
desativando o gem e, em seguida, escolhendo Save.

macOS
O macOS possui os seguintes problemas conhecidos:
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP falhe.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos com suporte e
devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.

Mannequin
O sistema Mannequin possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
O navegador de material possui os seguintes problemas conhecidos:
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão (.mtl) na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no
arquivo .fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no
Material Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material
padrão na pasta do projeto e os arquivos .fbx e .mtl desaparecem da hierarquia do navegador de
material.

Para reexibir o arquivo de material na hierarquia do navegador de material
1.

No Material Editor, na hierarquia do navegador de material, navegue até o arquivo .fbx para o qual
deseja editar o material.

2.

No painel de visualização, selecione o arquivo .mtl.
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3.

Em Material Settings, para Shader, selecione o sombreamento que deseja modificar.

4.

Modifique as configurações de sombreamento para as suas configurações preferenciais. Você verá
que o arquivo .mtl desaparece do Material Editor.

5.

Em Lumberyard Editor, no Navegador de ativos, navegue até o arquivo .fbx.

6.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo .fbx e selecione Edit Settings.

7.

Na janela FBX Settings, em Material, marque a caixa de seleção Remove unused materials e clique
em Update. Na janela File progress, clique em OK.

8.

Na janela FBX Settings, em Material, desmarque a caixa de seleção Remove unused materials e
clique em Update. Na janela File progress, clique em OK.

9.

Verifique se o arquivo .mtl aparece na hierarquia de navegador de material do Material Editor.

• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
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• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
O Material Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.

Maya
O Maya tem os seguintes problemas conhecidos:
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Mobilidade
Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP falhe.
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Editor de partículas
O Editor de partículas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.

Controle de fonte do Perforce
O controle de fonte do Perforce tem os seguintes problemas conhecidos:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
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Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
O sistema de física possui os seguintes problemas conhecidos:
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.

Profiler
O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar criar o perfil do seu jogo enquanto ele está sendo
executado no editor. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte Profiler no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Configurador de projetos
Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.

Compilador de recursos
O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
SamplesProject possui os seguintes problemas conhecidos:
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Script Canvas
O Script Canvas tem os seguintes problemas conhecidos:
• Você pode reexibir nós que não foram testados. Para fazer isso, no Script Canvas, escolha Edit,
Settings, Global Preferences. Na janela Global Preferences, selecione Show nodes excluded from
preview.
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• Embora haja suporte para várias conexões de execução de saída, o Script Canvas atualmente não tem
como controlar a execução do nó. Para evitar ambiguidade durante a execução da ordem, quando a
ordem de execução é importante, você pode usar um nó Sequencer ou pode criar gráficos de forma
sequencial.
• A biblioteca de nós pode mudar em versões futuras para simplificar e agilizar a lógica do gráfico.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não inclui ferramentas de depuração.
• O editor poderá travar se você digitar uma string excessivamente longa na barra de pesquisa Node
Palette.
• Quando você copia e cola um nó de variável, o nó é renomeado no gráfico, mas não no Node Outliner.
• Não é possível editar campos de propriedades para determinados parâmetros do Script Canvas.
• O Script Canvas para Lumberyard 1.11 não é compatível com o seguinte:
• Conjuntos de dados/matrizes
• Variáveis globais
• Expor variáveis para o componente Script Canvas de um gráfico
• Referências de entidade a entidades de fatia usam o ID da entidade da instância e não o ID da entidade
do recurso. Somente entidades de instâncias de fatia específicas estão acessíveis durante a execução
do Script Canvas.
• Não há feedback visual de condições de erro em gráficos. Se um gráfico não funcionar conforme
esperado, verifique se há avisos ou erros que devem ser corrigidos no painel Console do Lumberyard
Editor.
• O Node Inspector está oculto por padrão devido a vários problemas com nomes de nó e slot e seleção
múltipla. Para usar recursos avançados nos nós de evento, você pode escolher View, Node Inspector no
Script Canvas.
• O posicionamento visual de elementos dentro de um nó pode mudar quando você faz uma pausa no nó.
• Para redefinir uma referência de entidade em um nó, você deve clicar com o botão direito duas vezes no
campo de propriedade para a referência de entidade.
• Quando você seleciona e move vários nós, os comentários não são movidos.
• Algumas variáveis podem exibir um valor padrão de <Invalid ToString Method>.
• Não é possível associar manipuladores de erros a qualquer nó. Você pode associar manipuladores de
erros com nós de erro ou todo o gráfico.
• Certos caminhos de execução em gráficos que são extremamente longos, envolvem loops que são
executados por várias iterações ou envolvem muitos nós com recursos pesados podem causar um
estouro de pilha ou evitar alocações de memória para a próxima execução. Para contornar esse
problema, adicione um nó de atraso antes da execução ou loop novamente.
• Atualmente, não há suporte para gráficos extremamente grandes.
• Os nós de Cloud Canvas ainda não funcionam no Script Canvas. Se você usar Cloud Canvas, poderá
usar Lua ou Fluxograma para script.

Jogo para iniciantes
O Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.
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Componente de malha estática
A caixa de seleção Affects Navmesh para o componente Static Mesh não afeta a geração da malha nav.

Fatias
Fatias têm os seguintes problemas conhecidos:
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.

Texturas de terreno
Projetos criados no Lumberyard 1.9 e versões anteriores armazenam e interpretam os dados de textura
do terreno como o formato BGR. No Lumberyard 1.10, os dados da textura do terreno foram atualizados
erroneamente para armazenamento e interpretação no formato RGB. Como resultado dessa mudança,
qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior era armazenado como BGR, mas interpretado como
RGB. Os canais vermelho e azul foram trocados.
A correção desse problema tem o seguinte impacto:
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.10 é armazenado como RGB e interpretado como BGR.
• Qualquer terreno criado no Lumberyard 1.9 e anterior é armazenado e interpretado como BGR.
Como o padrão de textura de terreno é em escala de cinza, esse problema afeta somente o terreno
modificado com dados de cor no Lumberyard 1.10. Para corrigir esse problema, você pode exportar a
megatextura, trocar vermelho e azul usando um programa pintar e reimportar o megatextura.

Track View
O Track View tem os seguintes problemas conhecidos:
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você excluir uma entidade de sequência do Track View de
uma sequência e, em seguida, pressionar Ctrl+Z para desfazer a exclusão. Para resolver este problema,
não adicione a entidade da sequência a sua própria sequência ou a qualquer outra sequência.
• Você deve ativar o LegacyCryAnimation Gem para usar a animação de personagens nas sequências de
visualização de trilha. Esse gem está desativado por padrão.
• Você não pode usar sequências em fatias; o comportamento será indefinido.

Componente Trigger Area
O componente Trigger Area tem os seguintes problemas conhecidos:
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• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no início
do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay e o Twitch JoinIn têm os seguintes problemas conhecidos:
• O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
O UI Editor tem os seguintes problemas conhecidos:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Se você excluir um elemento filho de uma instância de fatia, adicione um novo elemento filho e escolha
Push to Slice. O ativo de fatia é atualizado corretamente, mas a instância de fatia não tem o novo filho.
Para contornar esse problema, exclua o elemento filho e pressione a alteração antes de adicionar um
novo elemento filho e enviar essa alteração.

Realidade virtual
O sistema de realidade virtual possui os seguintes problemas conhecidos:
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o Gem OSVR, o Gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.
• Um problema com o Starting Point Input Gem pode causar um erro ao iniciar o Lumberyard Editor. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1.

Inicie o Configurador de projetos.

2.

No Configurador de projetos, escolha Enable Gems para VirtualRealityProject.

3.

Na página Gems, seleciona Script Canvas e clique em Save.
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4.

Compile o projeto de jogo. Para obter mais informações, consulte Criação de um projeto de jogo no
Guia do usuário do Amazon Lumberyard

Compatível com Visual Studio
O suporte ao Visual Studio possui os seguintes problemas conhecidos:
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.

Sistema de compilação do Waf
Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf. Para
resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.

Sombreamento Waterfall
Um problema com o sombreamento Waterfall impede que ele se mova e seja animado corretamente. Para
contornar este problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• Use o sombreamento Illum para criar um efeito de cachoeira. Para obter um exemplo, consulte
oExemplo do Starter Game.
• No arquivo Waterfall.cfx (localizado no diretório /dev/Engine/Shaders/HWScripts), atualize
float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para usar float2 vTranslation
= float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variáveis de ambiente do Windows
Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem as
configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e Lumberyard.
Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não defina as variáveis
do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos arquivos de configuração.

Diversos
Os seguintes são problemas conhecidos diversos:
• O método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus passa um contêiner C ++ para Lua, o
que causa um erro.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
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• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.10 (agosto de 2017)
Lumberyard Beta 1.10 adiciona mais de 546 novos recursos, melhorias e correções. À medida que
continuamos a aprimorar o Lumberyard, queremos agradecer a todos em nossa comunidade, cujas
sugestões nos ajudaram a fazer um produto melhor a cada versão. Desde o lançamento, revisamos mais
de 50% da base de código original e estamos apenas começando. Continuem enviando feedback para
fóruns e para lumberyard-feedback@amazon.com. Para as mais recentes atualizações Lumberyard, siganos no Twitter, Facebook e em nosso blog.
Tópicos
• Destaques (p. 737)
• Melhorias e mudanças (p. 747)
• Correções (p. 756)
• Problemas conhecidos (p. 767)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.10.
Tópicos
• Starter Game Action Update (p. 737)
• Reduza bordas pixelizadas com suavização temporal (p. 738)
• Use a transparência independente do pedido para exibir objetos transparentes corretamente (p. 739)
• Criar aplicativos compatíveis com DirectX 12 (p. 740)
• Novo sistema de encaixe no Lumberyard Editor (p. 741)
• Novos recursos do Cloud Canvas (p. 741)
• Melhorias para redes, gems da nuvem e o Cloud Gem Portal (p. 742)
• Novos recursos e melhorias para o Sistema de entidade do componente (p. 742)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 744)
• Processador de ativos exibe registro em tempo real (p. 744)
• Novos recursos de interface do usuário – funcionalidade arrastar e soltar e componentes de
layout (p. 745)
• As atualizações de realidade virtual incluem NullVR Gem e nó do nível de rastreamento (p. 746)
• Controle a reprodução de uma sequência de entidade de componente (p. 746)
• Compatibilidade com o SDK (p. 747)

Starter Game Action Update
Use a amostra Starter Game para ver como os sistemas do Lumberyard são usados juntos para criar
um jogo. Starter Game é um pequeno jogo em terceira pessoa compilado com o sistema de entidade de
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componente do Lumberyard. Além das entidades de componente, o Starter Game demonstra locomoção
bípede, iluminação global baseada em voxel, o sistema de hora do dia e muito mais.
O Action Update for Starter Game apresenta mais de 950 recursos e melhorias, incluindo o seguinte:
• Novas ações do jogador, incluindo pular duas vezes, disparar, cair e aterrissar
• Expansão das áreas interiores
• Um arco de campanha, completo com história, cinemática, objetivos de missão, bússola para apontar
para o próximo objetivo e uma narrativa para orientar sua missão
• Geração e entrega de inimigos
• Melhora da mira e do tiro, com controles de câmera mais precisos
• Mais variação de IA e capacidade de resposta a ações de jogador
• Configuração da visualização de rastreamento com base em componente, com script para eventos de
jogo
• Entidades de componente para criar e atualizar zonas de combate instanciadas
• Progressão de missões criada com fatias em cascata
A experiência de jogo geral é mais sofisticada com mecânica de tiroteio instantâneo, lançamento de
foguete e melhor controle do personagem. Você também descobrirá um arco de campanha e cenas de
corte cinemático que detalham a história de Jack, o único sobrevivente de Scout Ship 06.
Para obter mais informações, consulte Amostra do Starter Game.

Reduza bordas pixelizadas com suavização temporal
Suavização temporal é uma técnica de pós-processamento que acumula quadros ao longo do tempo
para aproximar superamostragens. A superamostragem pode reduzir bordas pixelizadas e irregulares em
imagens. Ela projeta o quadro atual no quadro anterior, misturando amostras em um buffer de acumulação.
As vizinhanças de pixel passada e atual são comparadas e uma métrica de aceitação baseada em cor e
velocidade determina se a amostra passada ainda é válida. Essa heurística de aceitação reduz artefatos
fantasmas em trânsito. A técnica usa tremulação de subpixel para aproximar a superamostragem, mesmo
quando a câmera está estática.
A suavização temporal é útil para reduzir o serrilhamento do seguinte:
• Destaques especulares e pixels brilhantes, especialmente quando combinados com filtros de
convolução, como Depth of Field ou Bloom.
• Arestas geométricas e submetidas a testes alfa.
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Para obter mais informações, consulte Suavização temporal e superamostragem no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.

Use a transparência independente do pedido para
exibir objetos transparentes corretamente
A Order-independent transparency (OIT, Transparência independente do pedido) corrige a exibição de
objetos transparentes desenhados fora de ordem.
A OIT pode ser útil ao criar os seguintes itens:
• Geometria côncava – Quando você cria geometria côncava, como copos, taças de vinho ou esculturas
de vidro, alguns triângulos podem cobrir os mesmos pixels e serem desenhados uns em cima dos
outros. A OIT resolve os problemas de ordem que aparecem em determinados ângulos.
• Geometria de intersecção – Quando você cria geometria de intersecção, como planos de cabelos,
alguns triângulos podem ser interseccionados em desenhos separados. A OIT ordena, corretamente, os
triângulos para cada pixel.
• Objetos transparentes dentro de objetos transparentes – Isso inclui líquidos dentro de copos, hologramas
ou efeitos com estilo de raios x.
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Para obter mais informações, consulte Transparência independente do pedido no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard.

Criar aplicativos compatíveis com DirectX 12
O Lumberyard 1.10 introduz uma pré-visualização do DirectX 12, que fornece a estrutura para você criar
aplicativos compatíveis com DirectX 12.
O DirectX 12 é útil para desenvolver aplicativos pelas seguintes razões:
• Desempenho geral de GPU um pouco mais rápido em placas Nvidia.
• Nos bastidores vinculados à GPU pode ser visto um aumento na taxa de quadros.
DirectX 12 e DirectX 11.3 incluem os seguintes novos recursos:
• Visualização ordenada por rasterizador com transparência independente de pedido
• Recursos lado a lado que permitem o desenvolvimento de textura virtual para uso em terreno
• Streaming de textura otimizada
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• Vários cálculos de renderização técnicas como GI
• Rasterização conservadora para desenvolver e otimizar o traçado de raios ou renderização voxel
Para obter mais informações, consulte Criação de aplicativos compatíveis com o DirectX 12 no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Novo sistema de encaixe no Lumberyard Editor
Em versões anteriores, o Lumberyard mostrou uma nova solução de encaixe que fornecia maior controle,
previsibilidade e flexibilidade. Com o Lumberyard 1.10, essa interface revisada tornou-se a solução de
encaixe oficial para o Lumberyard e já está disponível para todos os clientes Lumberyard.
A solução de encaixe possui os seguintes recursos:
• Alvos de encaixe – Quando você move uma janela sobre um elemento da interface ou bordas do editor,
aparecem alvos nos quadrantes superior, inferior, esquerdo e direito do painel. Solte a janela em um
destino para dividir a linha ou coluna. Você também pode soltar a janela em um destino no meio de um
painel para encaixar a janela como uma guia.
• Atraso de encaixe – Quando você move uma janela, ocorre um breve atraso antes que o alvo de encaixe
se torne ativo. Esse atraso ajuda a evitar um encaixe acidental.
• Encaixe relativo – Você pode encaixar janelas em relação a qualquer painel aberto, se já estiver
encaixado, como uma guia flutuante ou uma divisão em uma coluna ou linha.

Configurar seu espaço de trabalho com as ferramentas necessárias e de acordo com sua organização é
fundamental para obter bons fluxos de trabalho. Gostaríamos de saber sua opinião sobre a nova interface
de encaixe. Acesse nossos fóruns para nos dizer do que você gosta, do que não gosta e quais recursos
deseja obter.

Novos recursos do Cloud Canvas
O Lumberyard 1.10 apresenta os seguintes recursos do Cloud Canvas:
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• As funcionalidades da AWS e ações de API para gems da nuvem agora são expostas ao contexto de
comportamento e estão disponíveis em Lua.
• O Cloud Gem Portal agora possui os seguintes recursos da conta do jogador:
• Redefinir senha
• Confirmar jogadores
• Criar um usuário
• Lista negra de jogadores
• Se você é um proprietário da conta, agora você pode fazer login no Cloud Gem Portal com um fluxo
de trabalho de login apropriado. Anteriormente, a operação de login era feita com um pre-signed URL
temporário.
• Gems da nuvem agora são criados usando versionamento, que oferece os seguintes benefícios:
• Evita quebrar alterações
• Permite que gems da nuvem dependam de versões diferentes de outros gems, como o Cloud Gem
Framework

Important
O versionamento de gems da nuvem introduz uma alteração de quebra. Siga as etapas de
migração descritas em Atualização de projetos e gems da nuvem no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.
Para obter mais informações sobre os novos recursos do Cloud Canvas, consulte Cloud Canvas no Guia
do usuário do Amazon Lumberyard.

Melhorias para redes, gems da nuvem e o Cloud Gem
Portal
Lumberyard 1.10 apresenta aprimoramentos de rede que incluem compressão de bitpacking e um sistema
de gerenciamento de interesse que podem ajudar você a priorizar o tráfego de rede e reduzir a largura
de banda em até 80%. Se você usa os gems da nuvem, pode usar o Lua para fazer chamadas de API e
utilizar a funcionalidade de script da AWS. Veja também as novas funcionalidades de conta do jogador
no Cloud Gem Portal, incluindo a capacidade de redefinir senhas, criar novos usuários e lista negra de
jogadores. Para obter uma lista detalhada de melhorias, consulte Melhorias e alterações de redes.

Novos recursos e melhorias para o Sistema de
entidade do componente
Lumberyard 1.10 apresenta dezenas de novos recursos e melhorias no sistema de entidade do
componente e fatias.
• A caixa de diálogo Create Slice Save As agora sugere um nome para sua nova fatia. O nome sugerido é
baseado em nomes de entidade de nível superior.
• Você pode habilitar ou desabilitar componentes de mensagens de aviso do componente incompatível.

Inspetor de entidades
• Cada entidade tem um ícone de entidade que aparece na janela de exibição e no Inspetor de entidades
próximo ao campo Name.
• Por padrão, o ícone da entidade atribuído é o primeiro componente nontransform que aparece no
Inspetor de entidades quando você seleciona a entidade.
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• Você pode atribuir um ícone da entidade personalizado. No Inspetor de entidades, clique no ícone da
entidade e escolha Set custom icon.

• Você pode adicionar ícones de entidade personalizados para qualquer diretório chamado Entity
Icons. No entanto, o diretório Entity Icons deve residir em um diretório que o Processador de ativos
monitora.
• O recurso Add Component agora tem melhor navegação pelo teclado. Você pode mudar o foco entre a
árvore do componente e a caixa do filtro de pesquisa pressionando as teclas de seta para cima ou para
baixo.
• Você pode ativar e desativar componentes no Inspetor de entidades. Componentes desativados são
somente leitura e não são ativados, não geram avisos nem são exportados com dados de jogos.
• Você pode escolher entidades do Descritor de entidades quando usar o selecionador de entidade em
uma propriedade no Inspetor de entidades.
• Você pode usar Ctrl+Shift para selecionar vários componentes. Menu de contexto e ações de teclado
(recortar, copiar, colar, excluir, ativar, desativar etc.) para seleção múltipla funcionam conforme o
esperado.
• A ação de colar componentes no Inspetor de entidades se aplica a todas as entidades selecionadas.
• Quando você colar um componente no Inspetor de entidades, ele será colado acima de componentes
selecionados (se houver) ou na parte inferior da lista.

Descritor de entidades
• Você pode renomear entidades pressionando F2, usando o menu de contexto ou clicando no nome do
Descritor de entidades.
• Você pode reverter entidades e componentes para suas fatias padrão:
• No Descritor de entidades, clique com o botão direito do mouse em um componente e escolha Revert
component overrides no menu de contexto. Isso reverterá componentes selecionados para suas fatias
padrão.
• No Descritor de entidades ou na janela de exibição, clique com o botão direito do mouse em um
componente e escolha Revert overrides. Isso reverterá entidades selecionadas para suas fatias
padrão.
• Suporte de arrastar e soltar e regras para entidades de reassociação foram aprimorados. Agora você
pode selecionar uma ou mais entidades de qualquer lugar na hierarquia. Arrastar para um espaço
vazio torna a seleção pai. Arrastar acima, abaixo ou entre entidades torna entidades selecionadas
irmãs do destino de soltura. Você não pode arrastar uma seleção para uma entidade que também está
selecionada ou para um descendente de uma entidade selecionada.
• Feedback do recurso arrastar e soltar para reassociação é atualizado em tempo real para exibir se o
recurso soltar é permitido.
• As alterações da seleção ocorrem quando você libera o mouse. Use esse recurso para arrastar
entidades não selecionadas dentro e fora do Descritor de entidades.

Fatias aninhadas
• Você pode enviar fatias como adições para fatias existentes. Você também pode enviar para criar fatias
aninhadas. Anteriormente, a única opção disponível era usar Create Slice.
• Você pode forçar uma substituição de propriedade em uma fatia aninhada para evitar que a propriedade
herde alterações futuras da fatia de origem. Anteriormente, isso era impossível se o valor fosse idêntico
à fatia de origem.
• Você pode optar por criar fatias aninhadas a partir de apenas um subconjunto de entidades de outra
fatia. Anteriormente, se você criasse uma fatia aninhada de outra instância de fatia, todas as entidades
dessa instância de fatia eram incluídas.
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Para obter mais informações sobre entidades, componentes e fatias, consulte Sistema de entidade do
componente no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Novos recursos do Amazon GameLift
Mantenha-se atualizado com as informações da última versão em Notas de release da AWS para o
Amazon GameLift.
Suporte de métricas no Amazon CloudWatch
Agora você pode usar CloudWatch com métricas do Amazon GameLift para acompanhar o desempenho
do servidor de jogos e os níveis de uso. CloudWatch fornece um conjunto de ferramentas de
monitoramento que incluem painéis e alarmes personalizáveis. Métricas de frotas ativas, capacidade
de frota e atividade de fila agora estão acessíveis no CloudWatch, assim como no console do Amazon
GameLift. Use o recurso Metric Group para monitorar as métricas para um grupo de frotas definido (por
exemplo, você pode criar um grupo de métricas para todas as frotas em uma região ou todas as frotas
implantadas com uma compilação específica). Para obter mais informações, consulte Monitorar o Amazon
GameLift com o Amazon CloudWatch no Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift.
Ajuste as ativações de sessão de jogos
Para desenvolvedores de jogos que configuraram o Amazon GameLift para executar vários processos
do servidor de jogos por instância de frota, essas novas configurações podem ajudar a otimizar o
desempenho geral. Isso é específico para servidores de jogos que têm um processo de lançamento com
uso intensivo de recursos:
• Limitar ativações simultâneas – Configure um limite baixo para proteger instâncias individuais de serem
sobrecarregadas com ativações simultâneas, o que pode afetar todos os servidores de jogos que
estiverem em execução ou ativos na instância.
• Definir um tempo de espera de ativação – Configure o Amazon GameLift para encerrar uma ativação e
liberar os recursos da instância se a ativação não for bem-sucedida dentro do tempo limite esperado.

Processador de ativos exibe registro em tempo real
O Processador de ativos agora tem uma guia Logs que exibe o registro em tempo real. Isso ajuda você a
saber o que o Processador de ativos está fazendo e a depurar problemas. Para obter mais informações,
consulte Como usar o Processador de ativos no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.
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Novos recursos de interface do usuário –
funcionalidade arrastar e soltar e componentes de
layout
O Lumberyard 1.10 apresenta os seguintes recursos do UI Editor:
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• Os componentes Ui Draggable e Ui Drop Target, em conjunto com Lua, fornecem um sistema flexível
de arrastar e soltar que você pode usar em telas de interface do usuário. Para obter mais informações,
consulte Componentes interativos no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

• O componente Layout Cell permite que os componentes Layout Row e Layout Column tenham filhos
que não sejam uniformes em tamanho. Além disso, os componentes de layout foram aprimorados. Você
pode determinar o tamanho usando o tamanho natural dos componentes visuais nos elementos filho
ou adicionando um componente Layout Cell a um elemento filho. Isso significa que você pode editar as
propriedades Scale, Pivot e Rotate para filhos de um elemento de layout. Anteriormente, era necessário
desativar essas propriedades. Para obter mais informações, consulte Componentes de layout no Guia
do usuário do Amazon Lumberyard.

As atualizações de realidade virtual incluem NullVR
Gem e nó do nível de rastreamento
Lumberyard 1.10 inclui as seguintes atualizações de VR:
NullVR Gem adiciona suporte para depuração de gráficos VR
Ative o NullVR Gem no Configurador de projetos para você testar os sistemas de realidade virtual sem um
dispositivo VR conectado. Isso é útil se você deseja fazer a depuração leve de VR ou demonstrar conteúdo
sem hardware de VR. Para obter mais informações, consulte NullVR Gem no Guia do usuário do Amazon
Lumberyard.

Novo nível de rastreamento para dispositivos VR
Use o nó do gráfico de fluxo VR:SetTrackingLevel para definir o nível de rastreamento de um
dispositivo VR anexado. Você pode especificar Head ou Floor para determinar como a origem do HMD
é calculada para cada quadro. Isso é útil para reprodução de vídeo 360, pois o HMD é fixado no local da
câmera e somente rotação é permitida. Para obter mais informações sobre os módulos do gráfico de fluxo
que você pode usar para o seu jogo de realidade virtual, consulte Nós de realidade virtual (VR) no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Controle a reprodução de uma sequência de entidade
de componente
Lumberyard 1.10 fornece novos eventos EBus que você pode usar para controlar a reprodução de uma
sequência de entidade de componente em C++ ou Lua. O SequenceComponentRequestBus tem vários
eventos novos:
• Play
• Pause
• Stop
• Resume
• PlayBetweenTimes
• SetPlaySpeed
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• JumpToTime
• JumpToEnd
• JumpToBeginning
• GetCurrentPlayTime
• GetPlaySpeed
Você também pode usar eventos de notificação para responder à reprodução e a gatilhos de rastreamento
de eventos. O SequenceComponentNotificationBus tem vários eventos novos:
• OnStart
• OnStop
• OnPause
• OnResume
• OnAbort
• OnUpdate
• OnTrackEventTriggered
Para obter mais informações, consulte os comentários para cada evento no arquivo de cabeçalho
SequenceComponentBus.h.

Compatibilidade com o SDK
Lumberyard 1.10 é compatível com as seguintes versões do SDK:
• AWS SDK para C++ versão 1.0.74
• SDK versão 3.1.5 do Amazon GameLift Server

Melhorias e mudanças
As atualizações nos sistemas e funcionalidades do Lumberyard incluem o seguinte:

Amazon GameLift
• Interface do usuário do console aprimorado para escalabilidade da capacidade da frota – atualize as
configurações de escalabilidade de uma frota na guia Scaling, que apresenta melhorias na visibilidade e
usabilidade.
• Novas métricas adicionadas para escalabilidade automática – agora você pode configurar políticas
de escalabilidade com base nas seguintes métricas: PercentIdleInstances, AvailableGameSessions e
PercentAvailableGameSessions. Dependendo do seu jogo, as métricas percentuais podem oferecer
maior flexibilidade e precisão ao gerenciar níveis de capacidade.
• Empacotamento de sessão de jogo – o Amazon GameLift melhorou sua capacidade de empacotar as
sessões de jogos em instâncias de servidor ativas, o que maximiza o uso das instâncias de servidor
que já estão hospedando sessões de jogos. Como resultado, a métrica IdleInstances reflete melhor a
quantidade de capacidade não utilizada, e as políticas de escalabilidade automática que são vinculadas
ao uso do recurso podem responder de forma mais eficaz às demandas do jogador.

Navegador de ativos
• O Navegador de ativos agora exibe uma quantidade para o tamanho dos arquivos.
• O Navegador de ativos inclui melhorias de desempenho para preencher os ativos.
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Processador de ativos
• Se o Processador de ativos for encerrado por qualquer motivo e, ao mesmo tempo, o Lumberyard Editor
estiver em execução, agora você verá uma solicitação para reiniciar o Processador de ativos.
• O Processador de ativos inclui melhorias de desempenho para o processo de inicialização.
• Agora você vai ver a interface de usuário principal do Processador de ativos e a fase de inicialização
antes que os plugins sejam carregados.
• As fatias e as fatias da interface de usuário agora emitem informações de dependência. Isso permite ao
Processador de ativos reprocessar as fatias se os arquivos dos quais ele depende forem atualizados.
• Os gems agora são carregados no Processador de ativos, tornando sua funcionalidade disponível para
construtores Builder-SDK.
• O tempo de inicialização geral do Processador de ativos melhorou pois não precisa mais copiar a si
mesmo e os construtores, ou reinicializar.
• No Processador de ativos, a pesquisa heurística para um ativo por caminho foi expandida.
Anteriormente, a pesquisa heurística era aplicada somente aos ativos na fila. Agora a pesquisa
heurística também se aplica a ativos compilados.
• O arquivo em lote do Processador de ativos agora usa a camada de comunicação do sistema de ativos.
Isso possibilita as consultas de ativos, como a resolução de nomes de arquivos de código-fonte dentro
de construtores e o pipeline herdado do RC.exe.

Áudio
• O Lumberyard agora oferece suporte à versão Wwise Audiokinetic 2016.2.2.6022 ou anterior.
• A velocidade de inicialização do CrySoundSystem foi aprimorada para agilizar a inicialização.
• O Audio Controls Editor agora tem mais cores de texto visíveis.
• O segmento de áudio foi migrado para AZStd::thread.
• Os alocadores de áudio foram enviados para AZ::SystemAllocators.
• As proteções de cabeçalho foram removidas.

Cloud Canvas
• Cloud Gem Portal:
• A página inicial padrão agora é a página Cloud Gems.
• O componente de Pagination não requer a aprovação no modelo de dados.
• Os seguintes componentes foram adicionados: Tooltip, Subnav Tabe Search.
• Os modals agora podem aceitar a validação da resposta do lado do servidor dos formulários.
• A lógica modal agora oferece suporte ao modo de desenvolvimento.
• O Message of the Day Gem agora dá suporte a ante meridiem (AM) e post meridiem (PM).
• Agora os breadcrumbs são atualizados corretamente.
• O suporte ao navegador foi melhorado adicionando as fontes woff e woff2.
• Vários aprimoramentos no UX ajudaram a melhorar os tempos de iteração e a aumentar a velocidade
de desenvolvimento por meio de reutilização.
• Durante o desenvolvimento, qualquer alteração no URL do HTML aciona uma recarga do typescript.
• O Cloud Gem inclui melhorias UX no editor de conteúdo dinâmico.
• O Cloud Gem inclui as seguintes atualizações de desempenho para o placar:
• Estimativa de classificação aprimorada, incluindo o uso da pontuação mais recente para jogadores
especificados. Isso inclui as pontuações não processadas.
• Tempo de processamento de pontuação melhorado.
• O projeto CloudGemSamples agora usa a nova estrutura de projeto gem modular.
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Alterações de código
• A vida útil do material foi atualizada para atender problemas de estabilidade. Como resultado, qualquer
código ou classe que armazene um IMaterial* em C++ não são mais válidos. Você deve converter
todo o código que obtém e armazena o IMaterial* em _smart_ptr<IMaterial>.

Sistema de entidade do componente
• Agora você pode usar o componente Simple Animation (Animação simples) para manter o último
quadro-chave no final de uma animação.

Documentação
• O Lumberyard agora oferece uma Referência de API Amazon Lumberyard C++, que inclui
documentação para as classes base do sistema de componente de entidade. Você pode usar este guia
com o Guia do usuário do Amazon Lumberyard ao escrever seus próprios componentes. O Referência
de API Amazon Lumberyard C++ está sendo modificado e será expandido para abranger outros
aspectos do Lumberyard.

Configurações de FBX
• Anteriormente localizada no menu Tools, a ferramenta do Configurações de FBX agora pode ser aberta
clicando com o botão direito do mouse em um arquivo .fbx no Navegador de ativos e clicando em Edit
Settings.

Projetos de jogos
• Quando você cria um novo projeto de jogo, os seguintes são criados automaticamente:
• Pasta de ativos de jogos
• O gem – do jogo inclui o código específico do jogo
• Arquivo de solução do Visual Studio
Anteriormente, uma pasta de código de jogo (localizada no diretório \Code) era criada para o módulo do
jogo.

Gems
• Agora, você pode usar o comando a seguir para criar uma gem que contém somente ativos: lmbr.exe
gems create gemName -asset-only
• O SceneAPI agora oferece suporte a gems. Você pode usar os novos componentes Behavior, Exporting
e Loading para personalizar a forma como os arquivos .fbx são carregados e processados.

Geppetto
• As seguintes opções de menu foram removidas porque não são mais válidas: Resave AnimSettings e
Clean Compiled Animations.
• A redefinição de um personagem agora redefine também a posição e a orientação do personagem.
• Agora você pode selecionar uma animação e configurar para começar no quadro 0, mas não
automaticamente.
• Os controles para as janelas de exibição da câmera agora operam da mesma maneira que os controles
da câmera Maya.
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Lumberyard Editor
• Quando você clica em File, Project Settings, Configure Gems ou Switch Project, as mensagens exibidas
foram aprimoradas para serem mais descritivas.
• O mapeamento de oclusão Parallax (POM) agora afeta a emitância e a intensidade emissiva. O
POM também leva em consideração a oscilação da textura. Para obter mais informações, consulte
Mapeamento Parallax.

• Quando você executa o editor, uma janela de Welcome to Lumberyard será exibida. Esta janela de
boas-vindas foi atualizada para incluir os destaques dos novos recursos nesta versão do Lumberyard.
Você também pode acessar links para tutoriais e ajudar a documentação e criar um novo projeto ou abrir
um projeto existente.

Assistente de configuração Lumberyard
• O padrão IDE agora é Visual Studio 2015. Anteriormente o padrão era Visual Studio 2013.
• Quando o Visual Studio 2015 está selecionado, o Assistente de configuração Lumberyard verifica se a
biblioteca MBCS MFC para Visual Studio 2015 está instalada.
• No arquivo default_settings.json, agora msvs_version é definido como 14.
• O botão de execução do instalador agora diz Launch Assistente de configuração Lumberyard.
• O instalador não inclui mais um botão Close na página Summary.
• O caminho do diretório 3rdParty agora permite um comprimento de caminho máximo mais longo.
• Os arquivos da biblioteca AGS agora estão em uma pasta versionada.
• Os módulos de capacidade agora leem informações de categoria das capacidades.

Suporte do macOS
• Agora você pode exibir dados de perfil de CPU em dispositivos.
• Você pode usar o driver Metal para garantir que as partículas de GPU funcionem corretamente.
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Mannequin (herdado)
• A análise de arquivos no banco de dados de animação agora é mais tolerante a dados corrompidos ou a
uma estrutura inválida.
• As classes derivadas da IAction agora são informadas quando a instalação for cancelada.
• A capacidade de resposta do controlador de ação foi melhorada.
• Agora você pode instalar clipes proc no datacenter, em vez de durante a primeira atualização.
• Agora você pode alterar fragmentos por ação durante o processo de instalação da ação.
• Graças aos comentários dos clientes, estamos fazendo melhorias dramáticas para as ferramentas e
sistemas de animação do Lumberyard Os lançamentos futuros serão substituídos por Mannequin com
novas ferramentas, mais fáceis de usar, projetadas para permitir que os animadores criem personagens
de alta fidelidade com menor suporte de engenharia. No entanto, continuaremos a oferecer suporte para
os clientes usando o Mannequin para seus jogos atuais.

Material Editor
• Alguns sombreamentos já não possuem a opção de geração de sombreamento para o campo
Environment.
• A UI foi atualizada para usar o navegador de ativos do Lumberyard e a grade de propriedade. Isso
melhora o desempenho do editor para projetos que possuem uma grande quantidade de materiais.
• O navegador de ativos reflete a forma como os ativos são organizados em disco. Como os submateriais
são subseções de um arquivo multimaterial pai e não de arquivos de projeto, eles não estão mais
incluídos na hierarquia do navegador de material. Você ainda pode selecionar submateriais no painel
de visualização de material. Ao clicar com o botão direito do mouse em uma amostra submaterial, o
menu de contexto agora inclui funcionalidades que anteriormente eram apenas acessíveis a partir da
hierarquia do navegador de material.

Suporte para dispositivos móveis
• Agora você pode exibir dados de perfil de CPU em dispositivos.
• Android:
• A versão mínima para a qual há suporte agora é Android NDK revisão 12.
• As configurações de compilação para GCC e Clang foram consolidadas, reduzindo o trabalho
necessário para atualizar as configurações do compilador.
• Os arquivos Java não são mais compilados sempre que uma compilação é criada. Em algumas
máquinas você pode notar um aumento de velocidade de dois minutos.
• Os auxiliares do JNI agora estão em um novo namespace chamado JNI. Isso ajuda a aliviar a
confusão entre o Lumberyard e código NDK do Android.
• Agora você pode independentemente definir o nível de API para Nativo e código Java. Isso permite
um maior controle sobre a compatibilidade do dispositivo.
• Agora você pode configurar as versões de Android Java SDK e Android build tools em _WAF_
\android\android_settings.json para 'mais recente'. Isso informa o sistema de compilação
para detectar e usar automaticamente a versão mais recente em sua máquina.
• Ao criar uma captura, agora você pode usar marcadores de perfil que permitem que a ferramenta
Android chamada systrace exiba o trabalho gráfico do Lumberyard's. Você pode habilitar a ferramenta
adicionando o #define ANDROID_TRACE_ENABLED.
• As partículas de GPU agora funcionam corretamente em dispositivos Android que oferecem suporte a
sombreamento de computação.
• Lumberyard detecta automaticamente se um dispositivo é compatível com OpenGL 3.0 ou 3.1. Não é
mais necessário definir os sinalizadores de tempo de compilação para nenhuma versão.
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• O desfoque de movimento agora é compatível.
• iOS:
• As aplicativos agora são 8 a 10% menores, devido ao suporte adicional para desconexão de código
morto nas configurações de compilação. Se você usar o Xcode 8.3, recomendamos a atualização para
8.3.1 ou mais recente. Versões anteriores do Xcode podem aumentar o pacote do aplicativo.
• As partículas de GPU agora funcionem corretamente em dispositivos iOS.

Redes
• O GridMate agora oferece suporte a protocolos TCP, de modo que você possa abrir uma conexão TCP.
• Os buffers de leitura e gravação no GridMate agora oferecem suporte a bitpacking para reduzir o tráfego
de rede.
• O controle de congestionamento UDP opcional oferece estabilidade adicional em caso de tráfego de
rede sobrecarregado.
• A geração de atualizações de réplica agora dá suporte a pressão contrária opcional para melhorar o
processamento do congestionamento da rede.
• Agora o MultiplayerGem: MultiplayerLobbyComponent está exposto ao script, o que permite
que os scripts Lua iniciem sessões de rede.
• Agora o MultiplayerGem: MultiplayerEvents está exposto a scripts, o que permite que os
scripts Lua ouçam os eventos de rede.
• Agora o MultiplayerGem: GridSession está exposto a scripts, o que permite que os scripts Lua
configurem a descoberta de sessão de rede na LAN.
• Agora você pode sincronizar uma classe personalizada de rede que é refletida no contexto do
comportamento Lua.
• O suporte de ligação de rede foi adicionado para tabelas Lua para tipos de chaves limitadas, como
strings, números e entityID.
• A rede vinculada foi adicionada ao suporte a classes personalizadas em Lua.
• O Lumberyard agora usa OpenSSL 1.0.2k.
• O comportamento de handshake para o Client Hello e Hello Verify agora está implementado pelo
RFC-6347.
• Uma interface de EBus foi adicionada permitindo a transferência de autoridade de rede de entidade.
• A otimização da rede para conjuntos de dados com valores de construtor padrão foi adicionada.
• Um switch de compilação foi adicionado para impedir o envio da réplica de depuração do nome. Isso
ajuda a reduzir o uso da largura de banda em versões de lançamento.
• O GridHub agora fornece configuração de tempo limite de desconexão para evitar a desconexão durante
o perfil.
• Agora, são permitidos 64 blocos de réplica por réplica. Anteriormente, eram permitidos 32 blocos de
réplica por réplica.
• O barramento de perfil de rede agora inclui um índice de réplicas. Isso permite que você identifique mais
facilmente tipos de bloco semelhantes no mesmo componente.
• As entidades MultiplayerSample agora usam SimpleTransformNetSync para oferecer suporte a
interpolação.
• O tratamento do Nullptr na interface do usuário MultiplayerSample foi melhorado.
• Várias atualizações incluem melhorias para o perfil da rede e scripts de compilação do servidor dedicado
do Linux.

Editor de partículas
• Efeitos visuais artísticos podem modificar a contribuição de iluminação do ambiente emissor testes em
cada CPU. Você pode modificar o atributo Environment Probe Lighting que está localizado na seção
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Lighting Attributes. O valor padrão é 0 para todos os emissores. O Lumberyard 1.10 fornece um script
particle_env_light_updated.py que você pode usar para definir o valor padrão de lotes em todas
as bibliotecas de partícula verificados. Para obter instruções e o script, clique aqui.
• Quando você define um emissor para ser atraído por um alvo externo, pode selecionar uma entidade
alvo no componente de partículas. A entidade alvo é aquilo que atrairá o efeito.

Nível de amostra de partículas
• O nível de amostra de partículas foi removido. Para obter uma referência sobre as partículas, você
pode usar o nível Particles Technical Sample (localizado no diretório \dev\SamplesProject\Levels
\Samples).

Configurador de projetos
• Se o Lumberyard Editor está aberto, você não pode criar um projeto usando o Configurador de projetos.
Para criar um projeto, fechar o editor e reabrir o Configurador de projetos.
• Agora você receberá uma mensagem de erro se tentar criar um novo projeto e o diretório
ProjectTemplates estiver ausente.
• Enable Gems e Advanced Settings agora são sublinhadas quando você passa o mouse sobre os links.

Compilador de recursos
• O Compilador de recursos não inclui mais CryPerforce. Você pode usar os novos componentes Source
Control em vez disso.
• As fatias e os construtores de fatia UI foram migrados a partir dos construtores Compilador de recursos
para os construtores do AssetBuilderSDK.

Configurações de Cena
• A lista suspensa é desabilitada se a única opção disponível for Disabled.
• Agora você pode desencaixar determinados painéis nas Scene Settings em suas próprias janelas.
• A barra de título agora exibe o nome do arquivo carregado .fbx.
• A janela Scene Settings inclui mensagens aprimoradas para dicas de ferramentas.
• Rules agora é denominado Modifiers.
• O FBX Importer agora é denominado FBX/Scene Settings. Agora você pode editar as configurações
do .fbx clicando com o botão direito do mouse em um arquivo .fbx no Navegador de ativos e
selecionando Edit Settings.

Scripts
• O LmbrCentral foi convertido a partir de um módulo AZ para um gem.
• O sistema de entrada AZFramework agora está ativado por padrão. Para obter mais informações,
consulte Entrada no Amazon Lumberyard.
• Agora você pode expandir as tabelas de propriedades Lua de tipos dinâmicos (por exemplo, EntityId)
para o componente Script.
• AZ::IO Print com explícita va_list foi renomeado para PrintV resolver problemas de
ambiguidade. Se você usar a função AZ::IO Print e passar um argumento va_list, você deve
agora usar PrintV.
• Os métodos de contexto de comportamento agora dão suporte a nomes de argumentos. Isso permite
que você use nomes personalizados para scripts.
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• O AZStd::any agora podem ser serializados.
• Agora você pode serializar tipos genéricos com modelos e armazenar seu ID de tipo especial como parte
do fluxo de objeto.
• As operações de sequência de caracteres foram refletidas no contexto do comportamento. Isso inclui
find, substring, replace, replacebyindex, add, trimleft, trimright, tolower, toupper,
join, e split.

Fatias
• Ao criar uma fatia em um nível, todas as referências a entidades dessa fatia agora são atualizadas
para manter sua referência. Anteriormente, a criação de uma fatia resultaria em referências da entidade
quebrada.
• A ferramenta Push to Slice agora exibe adições e remoções de entidades de acordo com sua hierarquia
de transformação. A ferramenta Push to Slice também impede transações que quebram a hierarquia de
transformação direta dessas entidades.
• Quando você cria um componente entidade como filho de outra entidade, a hierarquia do Descritor de
entidades agora se expande para exibir a nova entidade.
• O desempenho do Descritor de entidades agora é otimizado ao manusear muitas entidades e grandes
fatias.
• Uma classe SliceTransaction foi adicionado para gerenciar operações de criação e envio de fatia.
Você pode usar esta API personalizável para operações que separam casos genéricos e especiais de
criação de fatias e envio.
• O código-fonte relacionado a fatia foi renomeado da seguinte maneira:
• Prefab agora é denominado Slice.
• PrefabAsset agora é denominado SliceAsset.
• PrefabReference agora é denominado SliceReference.
• PrefabInstance agora é denominado SliceInstance.
• Você pode não incluir novos objetos no componente entidade prefabs herdado.
• As funções do arquivo EntityUtils.h foram transferidos do namespace AZ::Utils para
AZ::EntityUtils.
• A ação menu do contexto Detach slice entity agora afeta todos os descendentes de hierarquia de
transformação.
• EntityContext::m_instantiatingSlices agora é denominado
m_queuedSliceInstantations. Isso evita qualquer confusão de nomeação com variáveis de
membros de classe derivadas.
• O desempenho foi aprimorado para salvar um arquivo de fatia (criar e enviar para uma fatia).

Starter Game Action Update
• O Action Update for Starter Game apresenta os seguintes aprimoramentos e alterações:
• Melhor resposta dos personagens e transições de estado
• Revisada a nomeação e organização do projeto que melhor reflete as práticas recomendadas
• Componentes (pincéis, entidades, partículas etc.) para ativos herdados
• Impacto físico e comentários visuais para armas secundárias
• Melhorias no ambiente que usam o novas ações do jogador e scripts de missão
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Configurações de Estéreo
• As configurações de estéreo herdadas no Barra de rolagem foram removidas. Não há suporte para a
renderização estéreo para televisores 3D e essas configurações foram removidas para evitar confusão.
Para configurações estéreo específicas do VR, consulte Realidade virtual.

Track View
• O Track View agora oferece suporte à capacidade de animar os componentes de Environment Probe
Light (Iluminação da sonda de ambiente).

Twitch e Twitch ChatPlay
• O Twitch adicionou reflexão para o comportamento contexto para Lua.
• O Twitch ChatPlay adicionou reflexão para o comportamento contexto para Lua.
• Para ajudar a localizar objetos duplicados, o contexto de comportamento agora inclui o Uuid na
mensagem "Classe xxxx já está registrada".

UI Editor
• Os níveis de amostra da interface do usuário em SamplesProject foram atualizados para usar Lua e
não no editor Fluxograma.
• Um novo nível chamado UiFeatures substitui os níveis de interface do usuário que foram
anteriormente no projeto FeatureTests. Você pode usar o LyShineExamples Gem para acessar telas,
fatias e scripts da interface do usuário para o nível UiFeatures.
• A fatia de texto padrão no UiBasics Gem agora usa um .fontfamily, que permite a marcação de texto
para trabalhar com ele.

Realidade virtual
• Todos os exemplos de projeto agora têm realidade virtual e_CheckOcclusion ativado por padrão. Isso
resolve um problema que ocorreu quando a geometria oclusiva estava muito próxima da câmera.
• Os indicadores de teletransporte em fatias instantVR foram atualizados para fornecer uma melhor
visualização quando o solo não estiver visível. Isso permite que as partículas se movam como esperado
quando uma entidade é gerada a partir de uma fatia dinâmica que contém essas partículas.
• Você não precisa manter o botão direito do mouse para mover a vista para hmd_debug_camera.

Diversos
• Os parâmetros de inicialização do sistema para os caminhos raiz e de ativos foram limpos para
facilidade de uso.
• A definição do AZ_DEBUG_BUILD, que controla a capacidade de depuração de código, agora se aplica
apenas a compilações em modo não otimizado ("depuração"). Isso pode resultar em aumentos de
desempenho para o perfil de compilações.
• A definição do AZ_ENABLE_TRACING agora se aplica a compilações de depuração e perfil, mas não
a compilações de versão. Isso pode emitir informações de rastreamento em compilações de perfil.
Anteriormente essa informação estava ausente.

755

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Correções

Correções
A versão Beta 1.10 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Android
• As compilações de versão agora funcionam corretamente nas compilações do GCC e do Clang.
• A amostra Rain funciona corretamente nos dispositivos Android.
• As cascatas Shadow agora funcionam corretamente nos dispositivos Android.
• A água do mar não aparece mais muito escura nos dispositivos Android.
• As falhas intermitentes não ocorrem mais quando o comando 'deploy' é usado em alguns dispositivos.
• Várias atualizações incluem correções de renderização para sombras, iluminação e efeitos de pósprocessamento no OpenGL e no Metal.

Navegador de ativos
• O Navegador de ativos não tem mais um tamanho mínimo de redimensionamento.
• O Navegador de ativos não para mais de funcionar ao excluir várias entradas para grandes projetos.
• Os filtros de tipo de ativos no Navegador de ativos agora são ordenados alfabeticamente.
• O editor não para mais de funcionar quando são selecionadas miniaturas de modelo abertas
anteriormente em uma nova sessão do Navegador de ativos.
• A visualização do objeto dos arquivos .fbx e .cgf agora funciona corretamente.
• A opção de 'save thumbnail report' da versão anterior do Navegador de ativos foi removida.
• A velocidade de atualização do Navegador de ativos foi otimizada.
• A velocidade do Navegador de ativos durante a execução do editor no modo de depuração agora é
normal.
• Os ativos fonte que têm o mesmo nome e extensão de seu produto agora são combinados e mostrados
como uma entrada.
• O salvamento de um ativo editado no Navegador de ativos não causa mais o travamento do editor.
• A função de pesquisa agora pode processar vários termos de pesquisa sem que o desempenho seja
prejudicado.
• Os arquivos fonte sem produtos agora aparecem no Navegador de ativos.
• A funcionalidade Open in Explorer/Finder não usa a área de trabalho como opção secundária em
algumas situações.
• O Navegador de ativos agora mostra tamanhos de arquivos precisos para arquivos menores que 1 KB.
• O Navegador de ativos agora salva e exibe corretamente os estados de fechado e aberto das pastas
quando uma nova sessão é iniciada.
• Os ativos excluídos de um diretório do projeto são removidos do Navegador de ativos e não é mais
preciso reiniciar o editor.

Pipeline de ativos
• O editor não para mais de funcionar ao executar o AssetProcessorBatch.
• A função que detecta caracteres inválidos em nomes de arquivos agora funciona corretamente.
• O AssetProcessorBatch agora propaga o parâmetro gamefolder para o compilador do recurso.
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Processador de ativos
• Ao abrir o editor, a janela do Processador de ativos agora se posiciona em segundo plano para que você
possa ver a janela Welcome to Lumberyard.
• O Processador de ativos não para mais de funcionar ao processar os arquivos UICanvas com um cache
excluído.
• O diretório somente leitura Bin64vcXXX não causa mais o travamento do Processador de ativos.
• A pesquisa do Processador de ativos agora funciona corretamente durante a pesquisa de ativos já
processados em resposta a uma solicitação de status.
• Foram feitas melhorias no processamento de thread de trabalhos do Processador de ativos.
• O Processador de ativos agora é encerrado adequadamente na compilação.
• O Processador de ativos não representa mais um gargalo no desempenho do navegador Material.
• O Processador de ativos não falha mais ao copiar os arquivos de fatia dinâmicos de seu diretório
temporário para o cache.
• A modificação de arquivos fonte durante a execução do Processador de ativos não duplica mais os
trabalhos pendentes.

Áudio
• As caixas de diálogo pop-up no Audio Controls Editor agora aparecem no local apropriado.
• Se você pressionar a barra de espaço ao editar o nome de um gatilho no Audio Controls Editor, o
primeiro não será mais executado.
• Os raios de obstrução agora são emitidos no modo AI/Physics.
• Conexões Switch-Rtpc não mostram mais um valor constante de 0 no Audio Controls Editor.
• Erros do Audiokinetic Wwise sobre vetores não normalizados foram corrigidos.
• Erros de link do Audiokinetic Wwise 2015 e anteriores foram corrigidos no Android.

Cinemática
• Quando você define o quadro final na caixa de diálogo Render Output, o quadro inicial não prende mais
incorretamente.
• Quando você adiciona um controle de ambiente a um componente de luz da área, o estado do controle
agora reflete o estado atual do sinalizador do ambiente. Por exemplo, o controle de ambiente não será
exibido como ativo se o sinalizador do ambiente for falso.
• Resume() não é mais chamado de forma errada cada vez que Stop() for chamado no código de uma
sequência.
• O editor não para mais de funcionar quando você copia um controle único e numérico sem qualquer
chave.
• Agora, você pode usar a câmera da sequência como a câmera da janela de exibição. Anteriormente,
uma entidade de câmera herdada era necessária para uso da câmera de sequência.
• Agora, você pode renomear uma sequência usando a caixa de diálogo Sequence Properties.
• A funcionalidade de restauração agora funciona como esperado ao renomear uma sequência.

Cloud Canvas
• Os logs do AWS não são mais gravados na pasta raiz com nomes de arquivos inválidos.
• A função lmbr_aws do upload-code não falha mais com um ID de pilha de implantação indefinido.
• O Credentials Manager agora exibe todos os perfis, mesmo se um perfil tiver uma chave secreta
inválida.
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• O Configurador de projetos agora exibe o resumo correto para o gem Cloud Gem Leaderboard.
• O componente System do Cloud Canvas não causa mais travamentos no editor se não houver mais
arquivos .identities.
• Não há mais discrepância no sistema de mensagens de erro entre o console e a interface do usuário ao
alternar para o perfil de uma conta diferente. Anteriormente, isto causava a exibição das mensagens de
erro no console, mas não na interface do usuário.
• Agora, você pode alterar a cor da luz no Lua como esperado. Anteriormente, essa ação falhava devido à
execução em uma thread não principal durante o retorno de chamada de uma solicitação HTTP.
• A exclusão de um recurso agora também exclui os parâmetros criados.
• O conteúdo dinâmico não impede mais a criação de uma implantação bem-sucedida quando não existir
uma implantação padrão.
• Os grupos de usuário adicionados após a criação de uma implantação agora são vinculados ao grupo de
identidades.
• No nível CloudGemSample, o placar não exibe mais a mesma entrada duas vezes.
• A caixa de diálogo Create Deployment agora é redimensionada para um tamanho apropriado.
• Todos os componentes do Cloud Gem Framework agora têm os ícones adequados exibidos.
• Em dispositivos Android, o cursor do mouse não é mais visível em todos os mapas no nível
CloudGemSample.
• Nos dispositivos iOS, os usuários podem fazer login como esperado no mapa PlayerAccountSample.
• A exclusão de uma API de serviço em determinadas circunstâncias não falha mais.
• A caixa de diálogo de login do Lumberyard não permanece mais em cima das outras janelas, impedindo
que você visualize as janelas abaixo.
• Cloud Gem Portal:
• O Cloud Gem Portal agora é carregado em outras regiões que não sejam a us-east-1.
• Os ícones da dica de ferramenta agora são exibidos corretamente para todas as direções.
• O favicon não aparece mais distorcido nos backgrounds escuros.
• O favicon agora exibe corretamente em um navegador com tema preto.
• A data da última modificação da conta do jogador não é mais incorreta.
• Os métodos de pesquisa para uma conta de jogador não são mais inconsistentes.
• O modal Edit Player Account agora usa tipos de fontes consistentes.
• Agora, você pode editar uma conta não confirmada.
• Gerenciador de conteúdo dinâmico
• Agora, você pode adicionar pacotes a um manifesto especificado sem receber erros incorretos.
• Você receberá comentários dos usuários ao criar uma chave de segurança.
• O botão Cancel para o upload de manifestos agora funciona corretamente.
• Gerenciador de recursos:
• A interface do usuário agora é carregada corretamente, mesmo se o CloudGemFramework estiver
desativado.
• A caixa de diálogo Create Project não inclui mais as regiões que falham na criação de pilhas de
projeto.
• A caixa de diálogo Project Stack agora usa como padrão a região correta.
• Você não pode mais criar pilhas em regiões que não oferecem suporte.

Sistema de entidade do componente
• A interface do usuário Push to Slice agora exibe nomes reais dos componentes, em vez de
GenericComponentWrapper em alguns casos.
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• Agora, você pode remover vários componentes usando o menu de contexto do componente.
• Novas propriedades do script em entidades em uma fatia agora são exibidas como substituições. Você
pode enviar essas propriedades de script para uma fatia.
• O editor Lua agora faz check-out nos arquivos do Perforce usando a capitalização correta.
Anteriormente, os caminhos eram em letras minúsculas.
• O editor não para mais de funcionar de forma intermitente quando um gatilho de proximidade é delegado
em um evento OnTriggerAreaEntered.
• A matriz de rotação de TransformComponent agora é recriada de forma ortogonal cada vez que
RotateByX/Y/Z for chamada. No entanto, agora RotateByX/Y/Z está obsoleto. Você pode usar o
RotateAroundLocalX/Y/Z em seu lugar.
• O caminho salvo da fatia agora persiste entre as sessões.
• Quando o Descritor de entidades está em foco, os atalhos de teclado para traduzir, girar e dimensionar
agora funcionam corretamente para entidades selecionadas.
• Agora, você pode colocar decalques em novas entidades de componente como esperado.
• Quando você tem duas entidades com um componente de reflexo de lente e o mesmo tipo de reflexo,
agora é possível alterar as propriedades de uma entidade sem afetar a outra.

Teste de ambiente
• A visualização View Cubemap agora é renderizada corretamente.
• Os limites padrão agora são maiores.
• As cenas não são mais afetadas por testes do ambiente sem um mapa de cubo. Anteriormente, um teste
de ambiente sem um mapa de cubo era definido como uma luz pontual.

Configurações de FBX
• Uma incompatibilidade entre o primeiro quadro de uma malha com skin e pose de vinculação não
interrompe mais a aplicação do skinning durante a animação.
• Os arquivos .fbx que não criam produtos não desaparecem mais do Navegador de ativos.
• O pipeline FBX agora processa com sucesso os arquivos FBX animados quando você ativa a opção
Update Materials na guia Rigs.
• A conversão FBX não falha mais se o nome do arquivo foi alterado.
• As chamadas AZ_TraceContext agora são registradas no TraceContextStack no
ResourceCompilerScene.
• Rules nas configurações de cena são agora denominadas Modifiers.

Gems
• Quando você cria um novo gem somente para ativos, um diretório 3rdParty não é mais criado para
aquele gem.
• O registro da função SceneAPI Reflection do Gem não causa mais travamento ao desligar.
• Os ativos dos gems desativados são agora removidos do cache.

Geppetto
• O editor não para mais de funcionar se você tentar definir o tipo de projeção de conversões de
simulações no painel Attachments.
• O editor não para mais de funcionar se você clicar rapidamente em uma animação selecionada após a
criação de um novo arquivo .cdf.
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• O editor não para mais de funcionar se você tentar criar um novo personagem quando outro arquivo de
personagens já estiver aberto.
• O editor não para mais de funcionar se você mover uma geometria que foi adicionada a um anexo da
face.
• A opção Show in Explorer agora mostra o local do arquivo selecionado.
• O campo Material agora abre o seletor de ativos de forma bem-sucedida.

Gráficos
• Os tipos de colisão Simple Physics e Rigid Body agora são funcionais para os emissores que usam a
geometria como partícula.
• A Luz especular não desaparece mais em materiais quando a suavidade é maior que 220.
• A energia agora é conservada para luzes da área em materiais suaves. Dependendo do seu uso de
superfícies altamente suaves, pode ser necessário ajustar os multiplicadores da luz da área do seu
projeto.
• O parâmetro UseTerrainColor agora afeta a cor da vegetação como esperado.
• A atualização do arquivo .fbx processa automaticamente e recarrega os materiais associados às
entidades.
• Os componentes da Skinned Mesh agora oferecem suporte à funcionalidade de conta-gotas do material.
• O exportador do Maya agora é exibido na interface do Maya 2017, atualização 3.

Lumberyard Editor
• O editor não para mais de funcionar se você tentar fechá-lo quando a janela de login da Amazon for
exibida. Anteriormente, isso ocorria se você limpasse o registro quando a conexão com a Internet estava
indisponível.
• As propriedades da entidade na Barra de rolagem não têm mais problemas de exibição com a
escalabilidade.
• O menu ToolBox Macros agora expande como esperado. Você pode acessar esse menu na barra de
menus Tools.
• As janelas do editor agora têm um tamanho mínimo que pode ser dimensionado.
• Os eventos não relacionadas ao arquivo Editor.exe agora têm IDs de projeto vazios como esperado.
• Não estão mais faltando controles deslizantes nos atributos de número do Material Editor para ajustar os
valores.
• A janela Console Variables agora usa um esquema de cores fácil de ler.
• Na janela Console Variables, a barra de rolagem é desativada quando você edita um valor.
• Quando você clica duas vezes na borda de uma janela flutuante, esta não se acopla mais à janela do
editor.
• O log de depuração na janela Console agora usa um esquema de cores fácil de ler.
• A janela Viewport Type agora fecha como esperado depois da sua seleção.
• A opção Undock (no menu de contexto acionado com o botão direito do mouse) agora está desabilitada
para as seguintes ferramentas: UI Editor, Fluxograma editor, Track View, Dialog Editor, Lens Flare
Editor, Smart Object Editor, Vehicle Editor e Visual Log Studio.
• A janela Global Preferences é atualizada para melhorar a leitura de todas as opções.
• As caixas de diálogo de confirmação agora são exibidas corretamente.
• O editor não para mais de funcionar quando a restrição de funcionalidade de malha é usada.
• O menu de encaixe herdado não aparece mais quando você clica com o botão direito do mouse em uma
área de redimensionamento de painel.
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• Você não deve mais ver pequenas falhas ao restaurar o layout padrão.
• Quando os painéis são fechados e reabertos no menu Tools, estes não aparecem mais em novas
posições.
• A caixa de diálogo Goto Coordinates agora é tabulada na ordem correta: Enter Position here, Angles/Z,
Close, Go To, Cancel, Position/Z, Position/Y, Position/X, Angles/Y e Angles/X.
• Quando você tenta encaixar uma janela flutuante na janela do editor principal, as zonas para soltar
agora são exibidas corretamente.
• A funcionalidade Load object agora funciona corretamente, de modo que você pode ver o arquivo .grp
e selecioná-lo para carregar.
• Agora, você pode encaixar o Editor de partículas, Fluxograma editor, Database View e Mannequin ao
lado da janela de exibição. Anteriormente, você não podia encaixar essas ferramentas se o tamanho de
exibição estivesse definido como 125% ou superior.
• A opção Undock é desativada automaticamente para um único painel flutuante.
• Agora, você pode abrir o Material Editor no ícone da barra de ferramentas.
• Agora, você pode definir a opção de cor de fundo do Console (tema claro ou escuro) e as atualizações
da cor do texto de forma adequada para que o texto fique legível.
• A janela Console não rola mais automaticamente quando uma nova mensagem é preenchida.
• Agora você pode excluir as entidades usando o teclado. Anteriormente, isso não era possível se o novo
sistema de encaixe estivesse habilitado e o Editor de partículas, Fluxograma editor, Database View ou
Mannequin estivesse encaixado ao lado da janela de exibição.
• O botão central do mouse não representa mais um clique. Agora, você pode liberar o botão central do
mouse para aplicar uma panorâmica e, em seguida, clicar em outro ponto para criar o ponto final.
• Você não pode mais reposicionar uma janela pressionando um botão na barra de título, como restaurar
ou fechar.
• Os atalhos de teclado definidos na janela Customize Keyboard agora são usados para as janelas ou
opções especificadas.
• Os atalhos de teclado não são mais permanentes de forma errada. Você pode modificar todos os atalhos
de teclado na janela Customize Keyboard.
• Você não pode mais atribuir o mesmo atalho de teclado para duas funções diferentes ao mesmo tempo.
• Quando você clica em Game, Terrain, Edit Vegetation, a Barra de rolagem agora é exibida como
esperado no painel de guias.
• Se você desencaixa um painel da janela do editor, o painel agora é exibido desencaixado ao fechar e
reiniciar o editor.
• As caixas de diálogo de configuração agora aparecem na frente da janela do editor como esperado.
• A caixa de diálogo de confirmação Delete Object agora exibe os nomes dos ativos corretos ao excluir
mais de um ativo de uma só vez.
• A janela Console Variables agora abre como esperado no Windows 7.
• A janela Console Variables foi atualizada para melhorar o desempenho.
• A janela Console Variables não tem mais botões para adicionar ou remover elementos. Anteriormente
esses botões causavam o travamento do editor.
• As barras de título de todas as ferramentas ou opções agora exibem o nome correto.
• Quando você clica na barra de título de um widget de encaixe anexado e move o widget, a janela
translúcida agora é anexada ao cursor como esperado.
• Ao pesquisar a janela de exibição, agora você pode escolher apenas uma opção.
• O layout para o Script Terminal agora está aprimorado e não tem mais problemas de layout.
• A função de classificação foi removida da Script Help.
• No Time of Day Editor, o controle deslizante da linha do tempo agora se move para o mesmo local do
valor no editor de chaves.
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• O atalho de teclado para criar uma nova entidade do componente foi removido.
• Agora está mais fácil determinar se o botão Paint Objects na opção Vegetation da Barra de rolagem está
ativado ou desativado.
• Ao usar as ferramentas de movimentação e dimensionamento, você não precisa mais pressionar Undo
duas vezes.
• No painel Terrain Texture Layers, o nome do item da lista de camadas não é mais excluído se você
clicar duas vezes nele para modificá-lo.
• Quando você seleciona objetos na cena, estes agora aparecem selecionados no Object Selector.
• Quando você seleciona objetos na cena, o Object Selector agora exibe o número correto de objetos
selecionados.
• A caixa de diálogo Save Changes agora é exibida na frente e no centro da janela do editor.
• Se você restaurar o layout padrão, os painéis agora terão a mesma largura de antes.
• Agora, você pode fechar janelas flutuantes e as guias flutuante como esperado.
• Quando você escolhe uma amostra de cor no Color Picker, o matiz não é mais alterado quando a
saturação muda.
• Um relatório de erro não aparece mais quando você cria um novo nível.
• O editor não para mais de funcionar se você escolhe Cycle Viewports no modo de jogo.
• O console do editor não remove mais os caracteres da nova linha.
• Ao criar um segundo nível novo pressionando Ctrl+N, agora você pode digitar um nome como esperado.
• O editor não parar mais de funcionar quando você modifica um campo e pressiona Esc enquanto o
campo ainda está em foco.
• A navegação do mouse agora funciona corretamente na janela de visualização 3D.
• Na guia Terrain Modify, o controle deslizante para a altura do terreno agora move corretamente.
• A janela de exibição não aplica a panorâmica ou o zoom de forma descontrolada.
• O editor não tem mais folhas de estilo ausentes que fazem com que os estilos sejam exibidos
incorretamente.
• O editor não para mais de funcionar quando os níveis são alterados.
• O editor não para mais de funcionar quando você cria um novo material.
• O editor não para mais de funcionar se você tentar sair do editor ou mudar de aplicativos enquanto salva
seu nível.
• Os atalhos de teclado não são mais funcionais quando o console está aberto e o modo AI/Physics está
habilitado.
• A depuração da contagem do polígono e o drawcall agora são gerados corretamente no modo editor.
• A depuração das mensagens de texto não oscila mais.
• Quando você dimensiona os objetos com materiais transparentes de uma maneira uniforme, a reflexão
da luz e seus destaques agora agem corretamente.
• As emendas do terreno não são mais visíveis entre os setores em diferentes LODs.
• O painel Terrain Texture Layers não causa mais a redefinição da Barra de rolagem, incluindo o Layer
Painter.
• As caixas de combinação no Reflected Property Editor agora substituem ao invés de acrescentar valores
após uma atualização.
• O editor não para mais de funcionar ao carregar um nível e enquanto os trabalhos no Perforce ainda
estão pendentes na caixa Layers List.
• O ícone New Folder... na caixa de diálogo Save As... agora está funcionando.
• O editor não para mais de funcionar ao clicar em File, Save Level Statistics.
• A caixa de diálogo Saving Level agora é fechada adequadamente.
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• O ícone de ajuda no Script Terminal agora mostra corretamente os exemplos dos comandos do Python.

Assistente de configuração Lumberyard
• Você não pode mais executar simultaneamente várias instâncias do Assistente de configuração.
• O Assistente de configuração não para mais de funcionar se ele tentar analisar um manifesto
corrompido.
• A caixa de diálogo de erro agora pode ser dimensionada para mostrar mais conteúdo.
• A chave de registro do diretório Bin agora está atualizada para o modo em lote. Essa correção também
foi aplicada aos nomes de diretórios do Mac e Linux.
• O Assistente de configuração agora carrega as fontes padrão do sistema se não for possível carregar as
fontes personalizadas do Lumberyard.
• Uma caixa de diálogo pop-up errada não aparece mais quando você tenta desinstalar o plug-in do
Autodesk Max.
• Quando o plug-in do P4 é ativado e você executa o editor a partir de um diretório diferente do espaço de
trabalho do P4 atual, a criação de um nível não falha mais.

macOS
• Foi corrigida a amostragem de mapeamento normal no Mac Metal para permitir que cálculos de
iluminação corretos.
• A renomeação do diretório raiz de uma compilação do Lumberyard não quebra mais todos os links
simbólicos criados durante a instalação.
• Os espaços no caminho do diretório não impedem mais a compilação com êxito do macOS.
• O visareas agora funciona corretamente no renderizador OpenGL.
• O Processador de ativos no macOS agora é iniciado corretamente.
• O Processador de ativos no macOS agora é reiniciado corretamente depois que você atualiza o arquivo
de bootstrap.

Mannequin
• Agora, você pode copiar e colar clipes de forma mais confiável. Essa funcionalidade agora é mais
tolerante a cliques errantes.
• Quando você atualiza as configurações da tag do fragmento, a árvore FragmentID não é mais recolhida.
• O editor não para mais de funcionar se você habilitar um clipe de feedback de força com o modo de jogo
ativado.
• O editor não é mais interrompido se você definir um clipe de procedimento de retorno de chamada do
Lua durante uma animação.

Material Editor
• Agora, você pode especificar um nome de destino de renderização para o nome do caminho da textura.
• O editor não parar mais de funcionar se você escolher Remove all elements.
• O Material Editor não grava mais no cache em algumas situações.

Redes
• Foi aplicado ao SecureSocketDriver um pequeno patch para ajudar a evitar possíveis violações de
acesso.

763

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Correções

• Durante a depuração, você receberá agora apenas um relatório de tempo limite da thread principal.
Anteriormente, o sistema mostrava várias mensagens de aviso.
• O CryAudio Listener padrão não está mais conectado na rede por padrão.
• O relatório de erro de vinculação do EBus agora funciona corretamente.
• O Network Profiling agora combina os resultados corretamente na visualização Overall Results.
• O profiler da CPU não para mais de funcionar quando você fecha a janela.
• O servidor não para mais de funcionar quando você o inicia no modo automático.
• Um snapshot da última réplica não é mais enviado quando a réplica é destruída antes da sincronização
da sua primeira atualização.
• OnNetworkSessionActivated não é mais chamado antes de uma sessão estar totalmente
operacional.

Sistema de partícula
• A alteração de um tipo de forma de emissor não redefine mais todas as propriedades para os valores
padrão.
• O deslocamento da fração interna não permite mais que as partículas vazem para o centro.
• O alongamento da partícula agora é aplicado corretamente às partículas do GPU.
• As partículas do GPU agora oferecem suporte aos modificadores da curva da vida útil.
• As partículas de GPU agora oferecem suporte a Pre-Roll.
• O recurso Target Attraction agora é compatível com a propriedade Target como esperado.
• A contagem máxima nos emissores agora é imposta para impedir travamentos.
• O número de partículas emitidas não desvia mais de uma ou duas partículas.
• Agora, você pode renomear as partículas para modificá-las se necessário.
• Os valores no Color Picker não são mais alterados quando você se move entre os campos.
• A iluminação em partículas em grandes distâncias agora funciona corretamente.
• Partículas físicas simples não colidem mais com o ambiente.

Controle de fonte do Perforce
• Quando o P4 está ativado, não ocorrem mais travamentos intermitentes durante a criação de um novo
nível e de sua lista de alterações pendente.
• Em Database View, o clique em Overwrite imediatamente salva o arquivo localmente sem exibir uma
caixa de diálogo Perforce.
• Quando um usuário está conectado ao Perforce, não é mais possível alterar as linhas do script sem
verificá-las.
• As verificações de senha periódicas do P4 não interferem nas permissões de gravação do rc.exe
quando uma textura é salva no formato crytif do Photoshop.
• O envio de um arquivo de tela para o P4 não gera mais erro quando a capitalização do nome do projeto
no caminho do Windows for diferente da capitalização do nome do projeto no P4.
• Depois de escolher Save Modified External Layers e, em seguida, cancelar a operação de salvamento,
não aparecerá mais uma caixa de diálogo informando que as camadas foram salvas.
• Depois de clicar no ícone Save, os arquivos editados agora podem ser salvos no Perforce, em vez de
apenas localmente.
• O estado da camada (por exemplo, com check-out feito por outro usuário) agora é exibido corretamente
quando o Perforce é usado no editor.

764

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Correções

• Uma caixa de diálogo de solicitação agora será exibida quando quiser salvar ou verificar as alterações
dos seus níveis ao usar Perforce no editor.
• A caixa de diálogo Perforce da Database View agora será fechada adequadamente.

Física
• As mensagens de erro de validação não são mais exibidas de forma errada quando você dimensiona
uma entidade física filha de outra entidade. Isso também foi corrigido para a entidade original.

Configurador de projetos
• O Configurador de projetos agora pode detectar se o Lumberyard Editor já está aberto. Se o editor
já estiver aberto, o Configurador de projetos fornece o sistema de mensagens apropriadas e fecha
automaticamente.
• Quando você define um projeto padrão no Configurador de projetos, o Perforce automaticamente faz
check-out do arquivo bootstrap.cfg. Isso se aplica se você usar o Perforce para controle de origem.
• Mensagens de erro duplicadas foram removidas.
• A caixa de diálogo gems ausentes agora pode ser dimensionada para mostrar mais conteúdo.
• Uma mensagem de erro é exibida se você tentar criar um novo projeto e o diretório
ProjectTemplates estiver ausente.
• Uma mensagem de erro é exibida se não for possível carregar um gem ao iniciar o Configurador de
projetos.

Compilador de recursos
• O Compilador de recursos não exclui mais a variável de ambiente 'Path' que é passada durante a
inicialização.
• Os arquivos .ini que o Compilador de recursos usa agora oferecem suporte a diferentes finais de
linha.
• Rc.exe agora pode ser executado com êxito se rc.ini estiver formatado com finais de linha no estilo
Unix ou Windows.
• Os processos agora podem ser gerados no RCImageCompiler. As chamadas padrão para
ProcessWatcher::LaunchProcessAndRetrieveOutput não falham mais dentro da função de API
do Windows CreateProcessW com código de retorno 6 (processo inválido).

Scripts
• Os métodos de contexto do comportamento agora permitem resultados opcionais.

Twitch e Twitch ChatPlay
• Várias atualizações incluem a correção de erros de ortografia, usando tipos AZ e aplicando interfaces de
EBus adequadas para Twitch ChatPlay Channels e Votes.

UI Editor
• Os elementos filho adicionados a uma instância da fatia não perdem mais o pedido quando você faz
alterações à instância.
• O UiTextComponent não ignora mais o processamento de caracteres especiais de cifrão ($).
• A seleção do cursor agora funciona corretamente na seleção do texto de entrada cortado.
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• O editor não para mais de funcionar quando você tenta alterar a largura do elemento de texto usando
marcação.
• O editor não para mais de funcionar quando você tenta remover uma sequência não existente do
Animation Editor.
• O símbolo de "e" comercial (&) não quebra mais o componente Text no UI Editor.
• A caixa de diálogo de erro de salvamento agora é exibida corretamente.
• Os arquivos de fatia da interface do usuário são recompilados com êxito quando as alterações são
enviadas às fatias filhas da interface do usuário.
• O nível UIFeatures no projeto Amostras agora funciona corretamente.
• Agora, as mudanças nos ativos de fatia da interface do usuário podem ser salvas.

Realidade virtual
• Vários problemas de acompanhamento foram corrigidos para os óculos de realidade virtual Oculus Rift e
HTC Vive.
• O desempenho do GPU foi aprimorado para os óculos de realidade virtual HTC Vive.
• No nível VR_Xylophone_Sample, o ponto de equalização das caixas agora está no local do controlador.
• O editor não exibe mais os avisos de material ao abrir o nível VR_BoxGarden_Sample.
• Quando você gira a raiz da fatia InstantVR ou a câmera, o controlador agora gira como esperado.
• O controlador Oculus Touch não envia mais mensagens duplicadas quando você usa o thumbstick.
• A visualização de depuração de malha nav de inteligência artificial agora será exibida corretamente na
VR.
• A localização das partículas de teletransporte é fixada em fatias do InstantVR.
• Os decalques agora são renderizados corretamente na VR.
• A oscilação dos objetos gerada pelos problemas de oclusão não é mais um problema nas cenas de VR.

Diversos
• A conversão da Matrix34 para Dual_Quat agora está marcada explicitamente para evitar a perda de
precisão.
• As demonstrações de tempo não são mais interrompidas durante a reprodução.
• O Lyzard.exe agora carrega as bibliotecas de gem corretamente substituindo a função
ComponentApplication::ResolveModulePath.
• Quando você digita lmbr.exe -help em uma janela de linha de comando, a mensagem "Erro:" não
aparece mais.
• No arquivo user_settings.options, a chave bootstrap_tool_param agora exibe somente os
recursos padrão relevantes ao sistema operacional.
• A chave bootstrap_tool_param agora é regenerada automaticamente se não for encontrada no
arquivo user_settings.options.
• Os curingas da pasta na opção de configuração glob que você adiciona ao arquivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini agora funcionam adequadamente.
• O parâmetro glob no AssetProcessorPlatformConfig.ini agora processa o caminho completo
em vez do caminho relativo.
• O erro No to_python converter found for C++ type: struct SPyWrappedProperty não
ocorre mais nos comandos do Python.
• As propriedades do Layer Painter agora permanecem abertas ao selecionar o ícone Texture Layers na
barra de ferramentas.
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• O editor não para mais de funcionar ao reiniciar no CClassFactory::GetClassesBySystemID().
• A funcionalidade Open in Explorer/Finder não usa a área de trabalho como opção secundária em
algumas situações.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Beta 1.10:

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• O Lumberyard Editor deve estar em execução quando você usa a função Create Material no plug-in 3ds
Max.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.

Diretório 3rdParty
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.

Suporte do Android
• Não há suporte no momento para a API-19.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• As telas não são renderizadas no mapa UiIn3DWorld em Android.
• No momento, não há suporte para o NDK 15 que possibilite seu uso imediato. Vamos corrigir isso em
uma versão futura e postar uma solução alternativa nos fóruns para usuários que desejam usar esta
versão.
• A criação de ferramentas não detecta se você mudar seu NDK. Para resolver este problema, exclua seu
diretório BinTemp recrie-o.

Triggers e objetos de área
• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
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Pipeline de ativos
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.
• A versão pré-compilada do Processador de ativos que é incluída no diretório Bin64vs120.Dedicated
no pacote do Lumberyard não é inicializada corretamente. Para contornar esse problema, você deve
criar a versão de perfil do Processador de ativos para o servidor dedicado.

Áudio
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.
• O gerenciador de cache de arquivo não foi postado para novos alocadores.
• Uma caixa de diálogo pop-up Audio Controls Editor é exibida de maneira errada no canto esquerdo
superior.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
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descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
• Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os
componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.

Componente Audio Proxy
• O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Builder SDK
• O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.

Cloud Canvas
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
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Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.

Gems Cloud
• Os gems cloud agora são criados usando o versionamento para evitar futuras alterações. O
versionamento do gem de nuvem também permite dependências em versões diferentes de outros
gems, como o Cloud Gem Framework. Para usar esta nova funcionalidade, você deve seguir as etapas
descritas na seção de migração do Lumberyard 1.10 do Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Sistema de entidade do componente
• As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.

Suporte a consoles
• Ao desenvolver para console, o projeto atual é especificado no arquivo bootstrap.cfg. Se vários
projetos estiverem habilitados no arquivo user_settings.options você deverá especificar o projeto
atual como o primeiro projeto na lista de projetos habilitados no arquivo user_settings.options.
• Não há suporte para o recarregamento ao vivo dos arquivos .chrparams nos consoles.
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CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

Tipos de dados
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.

Componente Decal
• A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do
jogo atualizarem suas posições frequentemente.

Servidor dedicado
• O Processador de ativos executável localizado nos diretórios Bin64vc120.dedicated e
Bin64vc140.dedicated não funciona adequadamente. Para contornar este problema, faça um dos
seguintes:
• Use a versão do perfil pré-compilado do Processador de ativos. Você pode encontrar o Processador
de ativos no diretório Bin64vc120 ou Bin64vc140.
• Compile a versão do perfil do seu jogo e do Processador de ativos:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez.
2. Inicie o Processador de ativos a partir do local de compilação.
3. Inicie seu servidor dedicado.
• Pré-compile os ativos do servidor dedicado para que o Processador de ativos não seja necessário:
1. Compile a versão de perfil do seu jogo e das ferramentas pelo menos uma vez. Como alternativa,
você pode usar a versão pré-compilada do Processador de ativos.
2. Inicie o Processador de ativos executável (ou a versão do lote) a partir do local de compilação.
3. Edite o arquivo bootstrap.cfg para definir wait_for_connect como 0.
4. Inicie seu servidor dedicado. O Processador de ativos não iniciará porque os ativos foram précompilados.

DirectX 12
• Você pode receber o seguinte aviso ao usar o lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12, mas a máquina não pode compilar para DX12,
revertendo para DX11". Você pode seguramente ignorar este aviso, que faz referência a configuração
para Android e Visual Studio 2013. O DirectX 12 configurará corretamente para a compilação do Visual
Studio de 2015 Windows.

Configurações de FBX
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
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• Os erros gerados pelo Processador de ativos às vezes não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.

FeatureTests
• Os seguintes mapas do FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no macOS, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será processado corretamente no macOS.
• Se você estiver usando o mapa de decalques, um dos decalques está ausente, e o outro está sendo
projetado incorretamente.

Fluxograma
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Gems
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
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dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.

Geppetto
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não está
funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando até a pasta de cache no
diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos CAF da plataforma do SO de
desenvolvimento atual e do projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.

Mapas de brilho
• Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa
normal de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material,
como normalmente faria, mas sem usar o Editor de substâncias para conectar o mapa normal.

Gráficos
• Ocorrerá um travamento se você usar um renderizador Null com iniciadores de jogo (r_driver=NULL) e
conteúdo que contém partículas de GPU.
• Para habilitar o Order Independent Transparency (OIT), você deve recompilar com o SDK do
Windows 10 instalado em um sistema operacional Windows 10 e usar um GPU que dê suporte ao
RasterizerOrderedViews, como o NVidia Maxwell ou mais recente.
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Suporte a exibição de DPI alto
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

Suporte do iOS
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode criar
source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings contêm
a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não compactar a
textura.
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
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Amostra herdada (GameSDK)
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.

Elementos de reflexo
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você usar o controle deslizante Count da propriedade Multi
Ghost no Lens Flare Editor. Para resolver este problema, digite manualmente o número especificado.

Linux
• Se você tentar iniciar um servidor dedicado do Linux a partir do diretório
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, o servidor não será iniciado devido a um problema no
Linux que impede o AWS_CPP_SDK_ALL de copiar. Para resolver este problema, você pode copiar as
bibliotecas SDK nativo da AWS do Linux libaws* e libcurl.a (localizadas no diretório 3rdParty)
para o diretório apropriado BinLinux.

Lumberyard Editor
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor para de funcionar se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e
iniciar o editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor para de funcionar aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como um
submaterial. Ao usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Determinadas janelas de ferramentas no Lumberyard Editor têm painéis que não podem ser encaixados
(por exemplo, Editor de partículas, UI Editor, e Track View). Quando você desencaixa os painéis internos
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dessas ferramentas e, em seguida, move o painel pai, os painéis internos desaparecem. Para tornar os
painéis internos do UI Editor e do Track View visíveis novamente, feche e reabra a ferramenta pai. Para
tornar os painéis internos do Editor de partículas visíveis novamente, reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado, o
editor será minimizado para o modo de janela.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor
enquanto a ferramenta de trajetória do sol está calculando. Para contornar este problema, aguarde
a ferramenta para terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode
visualizar a barra de progresso abaixo da janela de exibição.
• Quando o tipo de janela de exibição no Lumberyard Editor é definido como um tipo qualquer que não
seja o Perspective (por exemplo, Top, Front ou Left) e você adiciona um objeto da RollupBar à janela de
exibição, o Lumberyard Editor para de funcionar.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.
• Se você usar a vegetação de malha mesclada, será necessário exportar novamente o nível da
vegetação para aparecer em um iniciador.
• Se você já estiver executando o Processador de ativos a partir de uma versão anterior do Lumberyard,
tentar iniciar e se conectar ao Processador de ativos pode fazer com que o Lumberyard Editor pare de
funcionar.
• Alguns sombreamentos já não possuem a opção de geração de sombreamento para o campo
Environment.
• A ferramenta de pincel procura ativos processados apenas no diretório Objects do projeto atual. Se o
diretório do gem contiver um subdiretório Objects que tenha ativos, os ativos serão processados, mas
a ferramenta de pincel não examinará o diretório para encontrá-las.
• Você poderá perceber uma taxa de quadros reduzida se usar um material de céu inválido no seu nível
e se o Processador de ativos tentar continuamente processar o material de céu. Para restaurar sua taxa
de quadros, você pode usar um material de céu válido no seu nível.

Assistente de configuração Lumberyard
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2013.
• Somente uma instância ativa do Assistente de configuração Lumberyard é compatível. Não tente
executar várias instâncias.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
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manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe.
• Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para fazer download dos SDKs necessários
para o desenvolvimento do Windows usando o Visual Studio 2013 somente no Windows.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar este problema,
faça um dos seguintes:
• Instale o Clang a partir do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Ao selecionar Compile the game code, o Assistente de configuração Lumberyard não indica que o SDL2
é um SDK de terceiros necessário. Para contornar este problema, faça um dos seguintes:
• Selecione recursos de compilação adicionais na página Get started.
• Edite o arquivo SetupAssistantConfig.json (localizado no diretório \lumberyard\dev) para
incluir o seguinte para a entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
• O Assistente de configuração Lumberyard para Mac reporta erroneamente um aviso de limite de
caminhos de terceiros.

Ferramenta Lmbr_test.cmd
• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Suporte do macOS
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP falhe.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos com suporte e
devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• O efeito de fluxo de água não funciona corretamente e, dependendo da localização e ângulo da câmera,
desaparece ou para de ser animado.
• Em determinados ângulos de visão, o skybox camera_sample renderiza as fases do dia e da noite
simultaneamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
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Mannequin
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Navegador do material
• Quando o Processador de ativos processa um arquivo .fbx, o Lumberyard gera automaticamente um
arquivo de material padrão na pasta de cache. O arquivo de material padrão será exibido no arquivo
.fbx na hierarquia de navegador de material. Se você editar o arquivo de material padrão no Material
Editor, o arquivo será substituído. O arquivo de código-fonte substitui o arquivo de material padrão na
pasta do projeto e o arquivo .fbx desaparece da hierarquia do navegador de material. Então, você
poderá editar o arquivo de material de origem diretamente.
• A pesquisa pela opção de submateriais diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• O botão de atualização foi removido. O navegador de material é dinâmico e as atualizações como
arquivos de material são adicionados ou removidos do projeto.
• As opções a seguir não selecionarão o material do objeto atual até que o Material Editor processe o
material em segundo plano:
• Obter propriedades do botão de objeto selecionado
• Botão seletor de material/conta-gotas
• Mtl: botão no Barra de rolagem
Estes botões funcionarão por alguns segundos depois de abrir o Material Editor de um projeto com
centenas materiais.

Material Editor
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar abrir um novo nível enquanto a janela Large
Material Preview está aberta. Para resolver esse problema, feche a janela Large Material Preview antes
de abrir um novo nível.

Maya
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
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pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Suporte para dispositivos móveis
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP falhe.

Editor de partículas
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.
• Os seguintes atributos não funcionam com o emissor Beam:
• Movimento de partícula relativa
• Orientar para velocidade
• Vida útil da partícula
• Forma octogonal
• Tamanho Y
• Stretch
• Comprimento final
• Colisão (todos os parâmetros)
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você reordenar as bibliotecas no Editor de partículas
enquanto um nível está sendo carregado.

Controle de fonte do Perforce
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
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• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.

Profiler
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar criar o perfil do seu jogo enquanto ele está sendo
executado no editor. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte Profiler no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Configurador de projetos
• Você pode receber uma mensagem de erro na primeira vez que tentar definir um projeto padrão no
Configurador de projetos. Para resolver este problema, defina o projeto padrão novamente. A segunda
tentativa será bem-sucedida.

Compilador de recursos
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Jogo para iniciantes
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
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• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me permanece visível até que você atire novamente. Para resolver este
problema, reinicie a sessão do jogo.
• A atualização da ação do Starter Game tem os seguintes problemas conhecidos:
• Quando você usa o modo de disparo secundário e disparo constante, a barra de energia é regenerada
apenas parcialmente.
• Todos os níveis do Guia de conceitos básicos reproduzem o áudio do ambiente interior da nave, em
vez do áudio do ambiente exterior.
• Quando Jack anda sobre um material padrão, seus passos ativam um som de bipe em vez de passos
normais.

Componente de malha estática
• A caixa de seleção Affects Navmesh para o componente Static Mesh não afeta a geração da malha nav.

Fatias
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.
• Quando você enviar a uma fatia, não tente enviar uma nova entidade e uma referência a essa entidade.
Se você fizer isso, um aviso será exibido e o Inspetor de entidades exibirá a referência da entidade como
removida. Para resolver este problema, clique com o botão direito do mouse no parâmetro no Inspetor
de entidades e selecione Reset value.

Track View
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• Quando você animar um componente AnimObject (legado) ou Simple Animation, será necessário definir
o tempo final da chave da animação para um valor qualquer diferente de zero. Isso permite que o Blend
Gap na chave de animação funcione corretamente.
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você excluir uma entidade de sequência do Track View de
uma sequência e, em seguida, pressionar Ctrl+Z para desfazer a exclusão. Para resolver este problema,
não adicione a entidade da sequência a sua própria sequência ou a qualquer outra sequência.

Componente Trigger Area
• Os seguintes problemas do componente Trigger Area são conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornandose obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no
início do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
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• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.

Realidade virtual
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.
• Se você ativar o Gem OSVR, o Gem NullVR não inicializará em tempo hábil e o botão VR Preview
aparecerá desabilitado no editor.

Compatível com Visual Studio
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.

Sistema de compilação do Waf
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.

Sombreamento Waterfall
• Um problema com o sombreamento Waterfall impede que ele se mova e seja animado corretamente.
Para contornar este problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• Use o sombreamento Illum para criar um efeito de cachoeira. Para obter um exemplo, consulte
oExemplo do Starter Game.
• No arquivo Waterfall.cfx (localizado no diretório /dev/Engine/Shaders/HWScripts),
atualize float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para usar float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variáveis de ambiente do Windows
• Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem
as configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e
Lumberyard. Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não
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defina as variáveis do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos
arquivos de configuração.

Diversos
• O método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus passa um contêiner C ++ para Lua, o
que causa um erro.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo: lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• O hotloading de material em substituições de entidade não está funcionando.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.9 (abril de 2017)
O Lumberyard Beta 1.9 adiciona novos recursos, melhorias e correções. Já que continuamos aprimorando
o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade de desenvolvedores. Sem sua
participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de erros, o Lumberyard 1.9 não seria tão
forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyard-feedback@amazon.com. Se você ainda
não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa. Você também pode acompanhar novas
mudanças seguindo nosso blog e deixar comentários para nos informar o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 784)
• Melhorias e mudanças (p. 793)
• Correções (p. 801)
• Problemas conhecidos (p. 810)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.9.
Tópicos
• Escolher uma instalação expressa ou personalizada do Lumberyard (p. 784)
• Fornecer feedback e taxa do Lumberyard (p. 785)
• Amostra do Starter Game (p. 786)
• Atualizações do Cloud Canvas: script de atualizações do SDK da AWS e Cloud Gem Player
Account (p. 787)
• Novos recursos e melhorias para o Editor de partículas (p. 788)
• Fornecido SpeedTree 8 para Lumberyard (p. 788)
• Atualizações da camada de mesclagem (p. 789)
• Alterações de código de teste local com Amazon GameLift (p. 790)
• Novos recursos de realidade virtual (p. 790)
• Adicionado suporte para recursos no sistema de interface do usuário (p. 793)
• Baseado fisicamente em material de sombreamento de referência Gem (PBS) (p. 793)
• Novo componente de comentários (p. 793)

Escolher uma instalação expressa ou personalizada
do Lumberyard
Quando você executa o Assistente de configuração Lumberyard, são oferecidos uma escolha entre uma
instalação expressa ou personalizada. A opção expressa instala apenas o software necessário para que
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você possa iniciar rapidamente o Lumberyard Editor. A escolha de uma opção personalizada passa pela
experiência de configuração original, assim, você pode instalar software e SDKs de terceiros.
Se você tiver uma configuração modificada, talvez você não veja as opções de instalação. Por exemplo,
as opções não são apresentadas se você selecionou recursos que exigem SDKs ou se você não tiver uma
versão do Visual Studio selecionada.

Fornecer feedback e taxa do Lumberyard
Nós amamos ouvir de nossos clientes, por isso, tornamos mais fácil para você avaliar o Lumberyard e
fornecer feedback para a equipe do Lumberyard. Um recurso de comentários predefinidos permitem que
você envie sua avaliação e comentários após alguns dias de usar o editor e as ferramentas.
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Amostra do Starter Game
A amostra do Starter Game permite que você veja como os sistemas do Lumberyard são usados em
conjunto para criar um jogo. O Starter Game é um pequeno jogo de terceira pessoa que é construído com
o sistema de entidade componente do Lumberyard. Além das entidades componentes, o Starter Game
demonstra locomoção bípede, iluminação global baseada em voxel, sistema do dia e muito mais. Nesta
amostra, você joga como Jack, um robô que caiu em um planeta distante. Jack pode explorar o mundo
e deve defender a si mesmo contra o robôs inimigos que ocupam o planeta. Você pode usar Jack ou
quaisquer outros ativos na amostra do Starter Game para protótipo de seus próprios projetos. Para obter
mais informações, consulte Amostra do Starter Game.

786

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Atualizações do Cloud Canvas: script de atualizações
do SDK da AWS e Cloud Gem Player Account

Atualizações do Cloud Canvas: script de atualizações
do SDK da AWS e Cloud Gem Player Account
O Lumberyard Beta 1.9 apresenta as seguintes atualizações para Cloud Canvas:
• O Cloud Gem Player Account fornece uma solução autônoma de autenticação e gerenciamento de
jogadores que você pode personalizar. Por exemplo, você pode exigir uma chave de jogo quando
os jogadores se registrarem ou precisem armazenar metadados adicionais para os jogadores. Você
pode exigir uma chave de jogo usando o gatilho do Lambda da pré-inscrição do Amazon Cognito,
implementando a validação na função do Lambda e passando a chave do jogo junto com a solicitação
de inscrição.
• O Lumberyard adicionou um script de atualização que você pode usar para personalizar a versão ou
os serviços do AWS SDK nativo que está usando. Você também pode usar o script de atualização para
instalar pré-compilações de todos os serviços que estão incluídos no Lumberyard. Acesso o script de
atualização no diretório \Tools\AWSNativeSDK\Upgrader\Upgrade.py.
Algumas coisas a observar:
• Se você estiver alterando uma versão, você também deve atualizar a versão no arquivo
SetupAssistantConfig.json (localizados no diretório \dev).
• Se você estiver adicionando serviços, você também deve adicionar os serviços do
aws_native_sdk_shared.json e arquivos aws_native_sdk_static.json (localizado no
diretório \dev\_WAF_\3rdParty).
Para obter mais informações, consulte Cloud Canvas.
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Novos recursos e melhorias para o Editor de
partículas
O Editor de partículas para o Lumberyard Beta 1.9 apresenta dezenas de novos recursos, melhorias de
utilização e suporte ao sistema operacional que permitem que você crie efeitos visuais impressionantes
para seu jogo. Essa transmissão inclui o seguinte:
• Hierarquias de emissores reconfiguráveis
• Recursos de GPU
• Cinco novos tipos de emissor
O Lumberyard está altamente integrada com AAA para pequenas equipes de estúdio. Como resultado,
nosso roteiro é orientado a trabalhar com os nossos clientes. O Editor de partículas é um excelente
exemplo da constante comunicação e feedback desses relacionamentos com clientes.
Para obter mais informações, consulte Sistema de efeitos de partícula.

Fornecido SpeedTree 8 para Lumberyard
O SpeedTree 8 para Lumberyard é um programa de modelagem de vegetação processual aproveita as
ferramentas nativas de vegetação do Lumberyard. Você pode usar o SpeedTree 8 para Lumberyard para
criar e iterar rapidamente em árvores, arbustos, espécies exóticas de folhagem alienígena e outras plantas.
O modelador SpeedTree fornece um fluxo de trabalho simples para gerar folhagem complexa e exportar
diretamente para Lumberyard, permitindo que você crie mais rápido do que nunca.
Você pode fazer download da versão com recursos completos do SpeedTree 8 para Lumberyard aqui.
Para obter mais informações, consulte Uso do SpeedTree 8 para Lumberyard.

788

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Atualizações da camada de mesclagem

Atualizações da camada de mesclagem
A camada de mesclagem 2 agora possui cor especular RGB e um controle deslizante de suavidade.
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Alterações de código de teste local com Amazon
GameLift
Essa ferramenta de depuração do lado do cliente emula um conjunto de testes API do Amazon GameLift
em sua máquina de desenvolvimento local. Ele permite que você teste alterações no código iterativo sem
precisar carregar e executar o servidor do seu jogo nas instâncias do Amazon GameLift. Você pode usar
o local do Amazon GameLift em dispositivos Windows e Linux para testar clientes de jogos e servidores
que usam o SDKs Amazon GameLift. O local está disponível no download do servidor SDK no Amazon
GameLift. Para obter mais informações, consulte Testar sua integração.

Novos recursos de realidade virtual
O Lumberyard Beta 1.9 adiciona os seguintes recursos para realidade virtual:
• A amostra do Virtual Reality Project agora inclui os seguintes scripts do Lua:
• teleport – Usa os controladores esquerdo ou direito e um evento de entrada para lidar com o
teletransporte.
• controller – Modifica a transformação para as entidades anexadas. Isso é realizado usando a
transformação do controlador de movimento esquerdo ou direito que é relativo à câmera anexada.
• raycast – Usa terreno ou malha de navegação para executar um lançamento de raio e retorna a
localização do lançamento.
• instantvr – Conduz a lógica que é usada na fatia instantVR.
• Uma fatia instantVR fornece um ponto de partida para você construir projetos VR com rastreamentos de
controle, funcionalidade de teletransporte e capacidade de gerar uma área de navegação.
• Um nível da VR Islands demonstra como criar e personalizar um nível com a fatia instantVR.
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Para obter mais informações, consulte Realidade virtual e Nível da ilha VR.

Adicionado suporte para recursos no sistema de
interface do usuário
Com o UI Editor você pode criar, visualizar e personalizar elementos da interface do usuário como menus,
botões e o heads-up display (HUD). O Lumberyard Beta 1.9 adiciona suporte para os seguintes recursos
no sistema de interface do usuário:

Lua
• Todos os barramentos de sistema de interface do usuário agora são expostos a Lua.
• Agora você pode usar o componente Lua Script nos elementos de interface do usuário.
• As operações da API bus do sistema de interface dos usuários foram atualizadas para usar tipos AZ em
vez de tipos legados. Por exemplo, os parâmetros de cor agora usam o tipo AZ::Color.
• Os scripts Lua agora são executados no modo de visualização de interface do usuário.

Fatias
• Agora você pode usar fatias no UI Editor.
• O componente UI Spawner agora é compatível com fatias dinâmicas.
• As fatias substituem os prefabs de interface do usuário, que agora estão obsoletos.

UI Editor
• Uma tela de interface do compilador foi adicionada.
• O editor agora oferece suporte ao kerning de fonte.
Para obter mais informações, consulte Sistema de interface do usuário.

Baseado fisicamente em material de sombreamento
de referência Gem (PBS)
O Lumberyard Beta 1.9 inclui uma coleção de 36 fisicamente referenciados com base em materiais
embalados em um ativo Gem. Excluímos arquivos .dds pré-cozidos e ativos no diretório \dev\engine
\materials\pbs_reference. Em seu lugar, agora você pode usar os arquivos .tif de origem no gem
ativo. Mapas normais agora estão corretos e usam preset=NormalsWithSmoothness. O Gem ativo
agora é ativado por padrão na SamplesProject e projetos recém-criados.

Novo componente de comentários
O componente Comment permite que os comentários de texto de formato longo sejam adicionados para
entidades de componentes. Quando habilitado, o componente Comment exibe uma caixa de diálogo que
se expande com base no tamanho do comentário que você digitar. Para obter mais informações, consulte
Componente de comentário.

Melhorias e mudanças
As atualizações para sistemas e funcionalidade do Lumberyard incluem:
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Amazon GameLift
• Se você usa filas com dados de latência do jogador para colocar novas sessões de jogos na melhor
região disponível, agora é possível adicionar políticas de latência de jogador. Sem políticas de latência
de jogador, o Amazon GameLift coloca sessões de jogos em regiões com menor latência média relatada
por todos os jogadores. Uma política de latência de jogador define um limite na latência permitida para
qualquer jogador individual, independentemente da média do grupo.

Navegador de ativos
• Várias atualizações para o Navegador de ativos incluem uma melhor experiência do usuário, uma
capacidade de pré-visualizar sua seleção, uma pesquisa aprimorada e ícones para cada componente.
• O Navegador de ativos substitui o File Browser herdado.

Construtor de ativos
• Agora você pode usar o API BuilderSDK para declarar dependências de um arquivo de origem em
outros arquivos. Esses outros arquivos não precisam ser arquivos de origem que são consumidos por
um construtor. Você pode usar qualquer arquivo dentro de pastas do projeto.

Áudio
• As interfaces IAudioSystem e IAudioSystemImplementation agora usam o EBus.
• O tipo de solicitação do gerenciador de áudio SET_AUDIO_IMPL foi removido.
• Os tipos de solicitação do gerenciador de áudio INIT_AUDIO_IMPL e RELEASE_AUDIO_IMPL foram
adicionados.
• Se a inicialização normal falhar, um sistema de áudio NULL é usado como um recurso alternativo. Isso
pode acontecer se você estiver executando um servidor dedicado.
• O ponteiro AudioSystemImplementation foi removido dos gerentes Audio Translation Layer (ATL).
• A interface IAudioSystemImplementation inclui as seguintes atualizações:
• Init agora é denominado Initialize.
• OnLoseFocus agora é denominado OnAudioSystemLoseFocus.
• OnGetFocus agora é denominado OnAudioSystemGetFocus.
• MuteAll agora é denominado OnAudioSystemMuteAll.
• UnmuteAll agora é denominado OnAudioSystemUnmuteAll.
• As duas versões do RegisterAudioObject agora são consolidadas em uma única versão.
• AudioSystemImplementationComponent substitui a interface
IAudioSystemImplementation. AudioSystemImplementationComponent lida
com duas interfaces do EBus: AudioSystemImplementationNotifications e
AudioSystemImplementationRequests.
• Todas as chamadas para a interface IAudioSystemImplementation agora estão convertidas
em chamadas EBus.
• A interface IAudioSystem inclui as seguintes atualizações:
• O gEnv pAudioSystem agora aponta para um objeto obsoleto e será removido em uma versão
futura. Se o código herdado chamar funções neste ponteiro, você receberá um aviso para mudar
para a convenção de chamada do EBus.
• GetAudioTriggerID agora retorna o ID, em vez de um booliano. O ID de referência não é mais
um argumento.
• GetAudioControlName agora é denominado GetAudioSwitchStateName. O primeiro
parâmetro foi removido.
794

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Melhorias e mudanças

• As solicitações de bloqueio agora são roteadas para PushRequestBlocking em vez de
PushRequest. O código afirma se o indicador eARF_EXECUTE_BLOCKING é definido na
solicitação. A solicitação não usa PushRequestBlocking.
• As solicitações que são iniciadas em um thread não principal (por exemplo, todas as solicitações
segura para thread) agora são roteadas para PushRequestThreadSafe, em vez de
PushRequest. O código afirma se o indicador eARF_THREAD_SAFE_PUSH é definido na
solicitação. A solicitação não usa PushRequestThreadSafe.
• Release substitui ShutDown no CAudioSystem.
• O módulo Audio System Implementation agora tem uma inicialização e versão reformulados.
• O módulo Audio System agora possui uma inicialização e versão reformulados.
• O processamento interno de solicitações de áudio para o sistema de áudio foi reformulado.
• O uso do AzCore em módulos de áudio foi aprimorado.
• A funcionalidade de áudio foi atualizada nas seguintes entidades herdadas: RigidBodyLight,
DestroyableLight e DestroyableObject.
• Agora, você pode redefinir RTPCs para os valores padrão e limpar RTPCs de um proxy de áudio.
• No Mannequin, as camadas de áudio proc agora definem o padrão de StopTrigger como
do_nothing.
• Os nomes de tag e atributo ATL XML agora são consolidados em uma única definição.
• O áudio agora está ativado no nível BeachCity_NightTime.
• O Audio Controls Editor (ACE) inclui as seguintes atualizações:
• O filtro do Visual Studio EditorAudioControlsEditor agora é denominado AudioControlsEditor.
• Os arquivos comuns do ACE não estão mais incluídos nos projetos de implementação (por exemplo,
Editor Wwise).
• Agora, você pode pressionar Esc ou clicar na área vazia no painel de controles ATL para limpar a
seleção atual. Isso permite que você crie pastas de nível raiz com mais facilidade.

Personagem e animação
• O tempo de execução da animação agora é tolerante aos esqueletos com ossos da raiz sem identidade.
Isso se aplica aos esqueletos importados usando o Configurações de FBX ou exportados do Max ou
Maya.
• Há suporte agora para o recarregamento de arquivos .chrparams nos consoles.
• Agora, você pode colocar e usar os arquivos i_caf e .animsettings em gems.
• Os anexos PRow agora oferecem suporte ao parâmetro World Space Damping. Isso permite que você
controle, por eixo 3D, quanto do movimento espacial do mundo do personagem afeta a simulação. Por
exemplo, você pode sintonizar anexos soltos—como cabelo ou tiras de roupas—para reduzir o quão
longe eles seguem atrás de um personagem ágil. Você pode configurar o parâmetro do World Space
Damping na interface do usuário de configuração de anexos do PRow no Geppetto.

Cinemática
• Para ajudar na visibilidade e na solução de problemas, várias mensagens de erro e aviso significativas
do Track View são exibidas agora em uma caixa de diálogo. Anteriormente, essas mensagens de erro e
avisos apareciam na janela do console.
• O Autorecording agora é compatível para uso com entidades de componente.
• As entidades de componente agora possuem gizmos de rastreamento da janela de exibição para
rotação e posição.
• As entidades de componente agora oferecem suporte aos deslocamentos de posição e rotação quando
você usa os modos de movimento ou rotação e a gravação está desabilitada.
• Você não poderá mais adicionar pastas (nós de grupo) como filhos de nós de entidades de componente.
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• Não há mais suporte para FrustumHeight e FrustumWidth Track, os quais foram removidos das câmeras
do componente.
• As entidades de componente não são mais compatíveis com o sistema de camadas herdado. Agora,
eles são mesclados na camada principal ao carregar um nível.
• A caixa de diálogo Add New Sequence não inclui mais a opção de criar uma nova camada.

Cloud Canvas
• A fim de oferecer suporte a SSL no cliente HTTP do SDK nativo da AWS no Android (cURL), agora
nós copiamos automaticamente um pacote de certificado para armazenamento de usuário na
inicialização e definição do SDK nativo da AWS para usá-lo. Se você precisar habilitar endpoints
HTTPS no seu projeto de jogo, poderá usar o arquivo de certificado que está incluído com o nível
CloudGemSamples como um modelo. O certificado deve residir no diretório <GameFolder>/certs/
aws/cacert.pem. Este recurso está habilitado no Android por padrão. Você pode configurar o recurso
usando CloudCanvasCommonSystemComponent::DoesPlatformUseRootCAFile().
• O Dynamic Content Manager inclui as seguintes atualizações:
• Aprimoramentos gerais para a interface do usuário do suporte do SO, estatísticas de erro do Cloud
Canvas e problemas gerais de experiência do usuário
• Capacidade de atribuir um sistema operacional aos arquivos no observador de arquivos e aos
arquivos PAK, permitindo que os arquivos apontem para sistemas operacionais específicos, como
Windows, Mac, iOS ou Android
• O Cloud Gem Portal inclui as seguintes atualizações:
• Plug-in Player Account Cloud Gem
• Melhorias para a experiência do usuário
• Melhorias para o tempo de interação de desenvolvimento do Cloud Gem
• Paginação para o plug-in Message of the Day
• Paginação para o plug-in Leaderboard
• O Cloud Canvas agora oferece suporte à versão 1.0.74. do SDK nativo da AWS.
• O Lumberyard inclui a versão 2.7.12 do Python.

Sistema de entidade do componente
• Quando você passar o mouse sobre uma entidade, uma caixa delimitadora verde agora será exibida ao
redor da entidade.
• Quando você selecionar uma entidade, ela será destacada em vermelho. Todas as suas transformações
filhas serão destacadas em laranja.

Configurações de FBX
• O Configurações de FBX agora oferece suporte aos sistemas de coordenadas mundiais dos eixos
verticais z e y.
• Agora, você pode acessar a janela Configurações de FBX no Navegador de ativos. Para fazer isso,
clique com o botão direito do mouse no arquivo e selecione Edit Import Settings.
• Os requisitos de orientações conjuntas codificadas não são mais necessários.
• As configurações de compactação padrão e de grupo de osso agora estão expostas nas configurações
de importação do FBX.
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Gems
• Os gems agora tem uma versão de restrição opcional do Lumberyard que lhes permite depender das
versões do mecanismo. Isso não impedirá que você adicione gems ao seu projeto, se o gem tiver uma
dependência de versão que diferencie da versão do seu mecanismo instalado.

Lumberyard Editor
• O sistema de encaixe do editor inclui as seguintes atualizações:
• Um estilo de barra de título aprimorado para organizar janelas flutuantes
• Capacidade de reordenar painéis com abas
• Um menu de contexto melhorado para painéis ancorados ou com abas que inclui opções para
destravar grupos de painéis ou fechar guias específicas
• Incapacidade para janelas ficarem ausentes
• Se o modo AI/Physics estiver ativado, não será mais possível salvar o nível. Isso evita que o editor
encontre quaisquer problemas.
• O mapa Decal é agora o Emittance Multiplier e a opção Detail Decal foi removida. Isso reflete melhor o
uso adequado do mapa.
• As texturas Trail Fading foram removidas do tipo Trail Emitter.

Assistente de configuração Lumberyard
• Após instalar o Lumberyard, agora você pode acessar o editor em uma única etapa, executando o
Assistente de configuração Lumberyard.
• A funcionalidade de verificação agora determina se o compilador C++ está instalado na pasta do Visual
Studio 2015.
• O arquivo de lote do Assistente de configuração Lumberyard agora exibe um aviso se você não tiver
definido quaisquer compiladores e se tiver escolhido as capacidades de compilação.
• O comprimento de caminho para a pasta 3rdParty teve uma diminuição de 54 caracteres para 44.

Suporte do macOS
• Se você deseja usar o renderizador de metal, é necessário atualizar o arquivo system_osx_pc.cfg
para configurar sys_spec como 11.
• Lmbr e Lyzard agora estão disponíveis no diretório dev/LmbrSetup/Mac.

Mannequin
• Agora, você pode arrastar e soltar um fragmento na guia Fragments para o painel de rastreamento no
Previewer.
• Agora, você pode arrastar e soltar uma animação do Geppetto para uma camada de animação na linha
do tempo.

Suporte para dispositivos móveis
• A criação de compilações de versões agora suporta vários sistemas operacionais, portanto, você pode
usar um PC ou Mac para gerar uma compilação de versão e os arquivos PAK necessários para um
pacote de aplicativos.
• Android:
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• As melhorias organizacionais permitem que você navegue mais facilmente e procure código Java em
pacotes com.amazon.lumberyard.
• O SDK da AWS agora funciona corretamente.
• A revisão 14 do Android NDK agora é compatível.
• iOS:
• Há suporte agora às partículas GPU.

Configurador de projetos
• Para dar suporte a funcionalidades intuitivas, os botões e textos clicáveis agora têm um efeito de
deslocamento.
• O Configurador de projetos agora cria um arquivo de log relativo à posição executável no diretório
.exe/log/ProjectConfigurator-timedate.log.

Fatias
• A criação de fatia agora é mais fácil! Para criar uma fatia de uma entidade, você deve ter uma entidade
que seja a raiz de transformação. Você pode criar uma fatia com entidades que compartilham uma raiz
comum. Se a raiz comum não é parte da fatia ou é nula, você pode opcionalmente criar uma entidade de
raiz comum que será usada como a raiz de todas as entidades nessa fatia.
• O encaixe de vértices agora funciona com entidades de componentes.
• Você pode usar o componente Primitive Collider para especificar um tipo de superfície física.
• Você pode usar os componentes do Editor para especificar critérios de correspondência. Esses critérios
são usados para determinar quais componentes podem ser editados como um grupo quando várias
entidades são selecionadas. Por exemplo, os componentes Script apenas correspondem e podem ser
editados como um grupo se eles apontam para o mesmo ativo de script.
• O Entity Outliner tem uma nova aparência e funcionalidade adicional.
• Os pontilhados agora são usados para mostrar os pais das entidades selecionadas que estão
escondidas pelas hierarquias recolhidas.
• A raiz das fatias e as fatias em cascata são exibidas com fundos escuros no Entity Outliner. Isso permite
que você veja facilmente quais entidades são herdadas de fatias básicas.
• Agora, você pode bloquear e desbloquear entidades de componente no editor. Use os ícones Entity
Outliner de bloqueio ou menu Edit para bloquear entidades de componentes, tornando-as não
selecionáveis na janela de exibição de renderização e no descritor. O bloqueio de entidades é útil
para a organização do "conjunto de trabalho" e para evitar a manipulação acidental de entidades de
componente que você não está trabalhando no momento.
• Agora você pode desanexar entidades de componente de suas fatias. Use o menu de contexto no Entity
Outliner ou na janela de exibição de renderização para selecionar a partir de duas novas opções: Detach
slice entities ou Detach slice instances. Desanexar entidades de fatia separa somente entidades do
componente selecionado. Desanexar instâncias de fatia separa todas as entidades de componente
de quaisquer fatias que você tenha selecionado parcial ou totalmente. Desanexar uma entidade de
componente da sua fatia quebra o vínculo entre a entidade e a fatia. Quaisquer futuras atualizações
na fatia não serão propagadas para a entidade. A funcionalidade de separação resulta no mesmo
comportamento como se você tivesse copiado e colado uma entidade, atualizado todas as referências
desta entidade com a nova versão e excluído a instância da fatia. A entidade do componente permanece
inalterada e não é mais vinculada à fatia. A funcionalidade de separação é útil para evitar atualizações
futuras indesejadas, "congelamento" de uma entidade com sua configuração atual e criação de uma
nova fatia de entidades separadas para que a fatia permaneça sozinha e não seja influenciada por
outras mudanças.
• A caixa de diálogo Push to Slice agora tem avisos mais precisos e descritivos, mensagens de status e
instruções. Isso é útil se a ação push-to-slice não puder ser concluída com sucesso, por exemplo, se o
ativo de fatia for somente leitura em seu sistema.
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• Os ícones de componentes agora desenham sobre as malhas na janela de exibição de renderização do
editor. Anteriormente, os ícones do componente cruzavam as malhas.
• Para ajudar com a precisão da seleção, os ícones de componentes agora são priorizados em malhas
quando você tenta selecioná-los na janela de exibição de renderização do editor.
• Os ícones de componentes agora conhecem o estado de seleção pai/auto/filho, de modo que eles não
são alterados quando colocados no mesmo local.
• Para obter mais controle sobre o desenho de textura, a função
EntityDebugDisplayBus::DrawTextureLabel agora tem indicadores de exibição de ícone de
textura.
• O Entity Inspector agora organiza os componentes em uma pilha de widgets de cartão do editor de
componente. Cada cartão tem uma barra de cabeçalho e um editor de propriedades que reflete os
parâmetros editáveis e de estado para um componente específico.
• Se várias entidades forem selecionadas, o inspetor só mostrará cartões para os componentes
comuns com propriedades semelhantes. Qualquer alteração nas propriedades serão aplicadas a este
componente e às contrapartes em todas as entidades selecionadas.
• A barra de cabeçalho do editor de componente agora exibe informações contextuais sobre o
componente, um botão para ampliar ou reduzir o editor de propriedades e notificações, ícones de
indicação se houver advertências relacionadas ao componente e um botão para exibir um menu de
contexto. Você pode clicar duas vezes no cabeçalho para alternar a expansão.
• Você pode clicar para selecionar editores de componente individuais. Quando selecionado, o fundo do
cabeçalho é realçado e todas as ações do usuário no inspetor são baseadas na seleção. Somente a
seleção única é compatível.
• Agora você pode reordenar (mover para cima ou para baixo) os componentes no inspetor. Isso não se
aplica ao componente Transform. Para reordenar um componente, certifique-se de que apenas uma
entidade está selecionada.
• O menu de contexto do inspetor agora exibe todas as ações do usuário disponíveis, com determinadas
ações desabilitadas com base no contexto. As ações do usuário incluem: Add Component, Delete
Component, Cut Component, Copy Component, Paste Component, Move Component Up e Move
Component Down. Você pode ativar o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse em um
editor de componente ou clicando no botão de menu no cabeçalho.
• No inspetor, o botão Add Component tem um novo mecanismo para adicionar componentes. Quando
você clica em Add Component, é exibido um controle de árvore para pesquisa que contém uma lista
ordenada de componentes que você pode adicionar. Os componentes são agrupados por categorias.
Você também pode usar a caixa de pesquisa para remover categorias e exibir uma lista classificada
de componentes que correspondem ao filtro. Destaque os itens para exibir uma dica de ferramenta
com uma descrição do componente. Clique em um nome de componente para adicioná-lo à entidade
selecionada.
• O inspetor agora rola para exibir componentes recém-criados ou colados.
• Os editores de componentes agora exibem indicadores de aviso e mensagens quando há
incompatibilidades entre componentes ou se há uma dependência ausente. As notificações aparecem
na parte inferior de cada editor de componente afetado. Para componentes incompatíveis ou duplicados,
a notificação fornece uma opção para remover o componente. Se um componente requer que outro
funcione, a notificação fornece uma lista de possíveis componentes a serem adicionados.
• Agora você pode adicionar componentes que ainda não têm seus requisitos atendidos ou são
incompatíveis com componentes existentes em uma entidade. Esses componentes serão desativados
até que os componentes necessários sejam adicionados e eles não sejam mais incompatíveis com os
outros componentes na entidade. Este novo fluxo de trabalho permite que você adicione componentes
antes do componente necessário, por exemplo, adicionando o componente Trigger Area antes de
adicionar um componente Shape.
• Agora você pode remover a partir de entidades os componentes que são obrigatórios para outros
componentes. Isso desativará os componentes restantes que estão faltando serviços necessários.
Para reativar os componentes, adicione um componente que fornece os serviços ausentes. Este novo
fluxo de trabalho permite que você remova os componentes que fornecem serviços sem remover os
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componentes dependentes e perder as propriedades. Por exemplo, removendo um componente Shape
desabilitará um componente Trigger Area até um novo componente Shape ser adicionado.
• Agora você pode recortar, copiar e colar componentes em entidades e entre as entidades. Este novo
fluxo de trabalho desativa componentes incompatíveis. Isso não se aplica ao componente Transform.
• Um script MultHandlers foi adicionado para facilitar o tratamento de várias conexões com o
mesmo barramento e diferentes IDs de barramento para qualquer tipo de barramento no Lua. As
implementações para barramentos de entrada e reprodução de jogos são fornecidas.
• CRY_SAVEGAME_FILENAME agora é denominado LY_SAVEGAME_FILENAME.
CRY_SAVEGAME_FILE_EXT agora é denominado LY_SAVEGAME_FILE_EXT e alterado de .csf para
.sav.
• Você não pode mais mover entidades de componente para uma camada. Anteriormente, você poderia
adicionar entidades de componente a uma camada, mas as entidades de componente redefiniriam a
camada base após o recarregamento do nível. Um novo sistema substituirá esta funcionalidade para
entidades de componente em uma versão futura.
• LoadMaterialAutoRef e LoadMaterialUnsafeManualRef substituem MatMan::LoadMaterial.
AutoRef é segura para o thread e retorna um smart_ptr. ManualRef retorna um ponteiro sem alterar
a contagem de referência de material e não é seguro para uso fora do thread principal.
• Você deve adicionar manualmente AudioProxyComponent para todas as novas entidades que usam os
componentes de áudio. As entidades existentes com componentes de áudio já terão este componente.
• Na janela de exibição de renderização do editor, linhas de exibição azuis que representam a relação
entre pai e filho da entidade do componente agora desenham para entidades selecionadas. Isso ajuda a
limpar informações visuais que não são relevantes na janela de exibição.
• Apenas um ícone de componente é exibido por entidade de componente na janela de exibição de
renderização do editor.
• O componente Flowgraph agora segue os mesmos fluxos de trabalho para adicionar e remover
componentes.
• Agora, você pode usar o componente Flowgraph para alterar os nomes dos gráficos de fluxo.
• Se você tiver um gem de estrutura habilitado, mas não tem um gem de implementação ativado, agora
será exibido o nome da classe que precisa de uma implementação ao tentar adicionar estes elementos.

Twitch
• Um novo ChatPlay Gem inclui Twitch ChatPlay, Twitch JoinIn e Broadcasting API.
• O Samples Project agora inclui o ChatPlay Gem.
• Para garantir que os recursos do Twitch ChatPlay em Fluxograma continuem funcionando, habilite o
ChatPlay Gem no seu projeto de jogo.
• O Metastream agora é refletido para o contexto de comportamento para oferecer suporte ao Lua e ao
Script Canvas.
• O MetastreamRequestBus foi estendido para oferecer suporte para Az::EntityId.
• O Metastream foi atualizado para inicializar seu cache de dados mais cedo.
• O formato para CommunityID, ChannelID, FriendID e Twitch Application ID agora pode ser verificado.
• As notificações do Twitch agora são enviadas corretamente.
• A demonstração do Space Yard agora inclui o Twitch Fuel.
• Ao usar o Twitch Fuel, o nome de jogador agora usa o Twitch ID.
• HttpRequestGem substitui HttpRequest para Twitch ChatPlay.
• O CryAction não inclui mais Twitch ChatPlay, Twitch JoinIn, Broadcasting e HttpRequest.
• Twitch e HttpRequest gems foram adicionados que incluem código de CryAction::httprequestor e
uma interface de EBus.
• O MultiplayerProject agora oferece suporte ao Twitch e inclui o HttpRequest Gem.
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• As APIs foram adicionadas ao Twitch Friends e Rich Presence

UI Editor
• LyShine agora é um gem.
• O método para registrar componentes da interface de usuário agora usa o mesmo processo de
componentes que não são de interface de usuário.

Realidade virtual
• Se você estiver executando o projeto de amostra a partir do iniciador, agora será possível alternar entre
níveis usando as chaves de número 1, 2, 3 e 4.
• Para ajudar a melhorar o desempenho, a oclusão direcional de espaço da cena (SSDO) está agora
desativada por padrão para amostras de conteúdo.

Diversos
• Os comentários do cabeçalho da função foram adicionados para Json::ToEscapedString.

Correções
O Lumberyard Beta 1.9 e 1.9.0.1 incluem as seguintes correções:

Versão Beta 1.9.0.1 do Lumberyard
A versão Beta 1.9.0.1 do Lumberyard inclui a seguinte correção:

Processador de ativos
• O Processador de ativos agora pode processar arquivos de ativos que estão em um diretório com
qualquer conjunto de sinalizações (indexados, compactados etc.). Lumberyard Editor inicia como
esperado depois de Processador de ativos terminar o processamento de todos os arquivos. Esta
correção resolve os seguintes problemas:
• Ao iniciar o editor, uma caixa de diálogo pop-up é exibida com mensagens errôneas sobre a
ramificação: "A tentativa de conexão com o jogo ou editor falhou. O jogo ou o editor parecem estar em
execução a partir de uma pasta diferente. Reinicie o processador de ativos da ramificação correta."
• O editor fecha o processo de inicialização com uma mensagem "Não foi possível enviar o status de
ativos" e, em seguida, é desligado.
• O editor não pode concluir a inicialização devido ao Processador de ativos tentando processar
trabalhos antigos.

Versão Beta 1.9 do Lumberyard
A versão Beta 1.9 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Navegador de ativos
• Quando você filtrar os ativos no Navegador de ativos, será possível rolar para a parte inferior da lista.
• O Navegador de ativos agora exibe os arquivos shapes.cgf e shapes.mtl para cada arquivo .fbx.
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• Ao usar a opção de filtro para filtrar por Other, o Navegador de ativos agora exibe todos os arquivos que
não correspondem a uma categoria existente.
• Ao usar a opção de filtro para selecionar certas categorias, agora você verá uma notificação Filtered by
abaixo da barra de pesquisa.
• Você não pode mais arrastar e soltar pastas dentro do Navegador de ativos. Anteriormente, este recurso
resultou na criação de componentes errados.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse em qualquer arquivo ou pasta, um menu de contexto
agora será exibido.
• Quando você clica com o botão direito do mouse em qualquer arquivo, as opções do menu de contexto
agora funcionam corretamente.
• Quando você clica com o botão direito do mouse em um arquivo .fbx, o menu de contexto agora exibe
as opções esperadas, como Open, Open in Explorer, Copy Path to Clipboard, e assim por diante.
• Quando você edita as configurações do projeto para um arquivo .fbx, clicar em Update agora resulta
no processamento de alteração do Configurações de FBX.
• Ao usar a opção de pesquisa, agora você poderá digitar vários valores e os resultados de pesquisa
incluirão todos os arquivos que contêm esses valores. Por exemplo, se você digitar a b c no campo de
pesquisa, os resultados da pesquisa incluirão os arquivos que contêm as letras a, b e c.
• Agora você pode redimensionar a janela do Navegador de ativos como faria com qualquer outra janela
no editor.
• O editor não trava mais quando você tenta arrastar e soltar um arquivo .luac da sua pasta na janela de
exibição Perspective.
• Se um ativo não for selecionado, a janela de exibição de pré-visualização não exibirá mais uma imagem
de pré-visualização ou uma caixa de coleta de RGB.
• Determinados arquivos .xml, como o arquivo character_controller.xml, estão disponíveis no
Navegador de ativos.
• Ao usar a opção de filtro, limpar a caixa de seleção de categorias agora remove os resultados de
pesquisa para a categoria conforme o esperado.

Seletor de ativos
• O seletor de ativos não adiciona mais erroneamente um arquivo .cgf se você clicar em Cancel na caixa
de diálogo do seletor de ativos.
• Ao usar a opção de filtro, o seletor de ativos não exibe mais erroneamente uma pasta vazia nos
resultados da pesquisa.
• Você não pode mais filtrar determinados tipos de ativos, como scripts, na caixa de diálogo do seletor de
ativos para ativos estáticos.

Processador de ativos
• O Processador de ativos agora pode detectar se certas pastas são excluídas do cache, permitindo que o
editor inicie corretamente.
• Você não pode mais executar várias instâncias do Processador de ativos. Uma mensagem de erro é
exibida se você tentar iniciar outra instância.
• Na inicialização, o Processador de ativos agora verifica o arquivo de banco de dados para uma
sinalização somente leitura e exibe mensagens apropriadas.
• O Processador de ativos agora pode processar ativos do iOS corretamente, e o editor não perderá mais
a capacidade de resposta.

Áudio
• A variável de console s_PositionUpdateThreshold agora funciona corretamente.
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• A conexão de um Switch State a um Real-time Parameter Control (RTPC) agora funciona corretamente.
• O editor não trava mais devido à alteração da variável do console
s_AudioSystemImplementationName em tempo de execução.
• O Audio Controls Editor agora atualiza como esperado, se forem feitas alterações no projeto do Wwise
enquanto o Audio Controls Editor é fechado.
• Você não pode mais excluir um controle Audio Translation Layer (ATL) enquanto o renomeia.
• Você não perderá mais dados se tentar salvar uma pasta ATL na raiz e uma pasta com o mesmo nome
já existir nesse local.
• A funcionalidade de áudio para o Lightning Arc Gem agora funciona corretamente. As propriedades de
áudio foram atualizadas para serem controles ATL.
• Na caixa de diálogo do seletor de controle ATL, você não pode mais fazer intercâmbio entre Switches e
Switch States.
• Na caixa de diálogo do seletor de controle ATL, você não pode mais selecionar Preloads marcado como
Auto-Load.
• O tamanho da caixa de diálogo do seletor de controle ATL agora é fixo.
• As mensagens de log de áudio não são mais relatadas para o painel Errors do editor.
• O listener de áudio agora pode mover com a câmera de depuração.
• A renomeação lógica no Dialog Editor agora funciona corretamente para executar uma operação de
renomeação no Perforce.
• Descartar alterações no Audio Controls Editor não deixa mais um status conectado.
• Se você usar o campo Stop Trigger no Track View para definir sons em loop para execução, esses sons
agora poderão ser interrompidos.
• A configuração de obstrução de som agora é respeitada se você tiver apenas Stop Trigger definido em
uma camada de proc do Mannequin.
• Uma variável não inicializada no componente Audio Listener foi corrigida. Obrigado, @Gamely nos
fóruns, por enviar esta correção!

Personagem e animação
• Geppetto:
• A caixa de diálogo Resave AnimSettings não exibe mais erroneamente arquivos zerados
.animsettings quando há arquivos para salvar.
• As listas de animação agora são atualizadas após você alterar o caminho Animation Set Filter.
• As listas de animação não serão mais recolhidas depois de adicionar uma nova animação.
• Ao excluir um arquivo no Geppetto, o arquivo agora é excluído do disco rígido e do servidor Perforce.
• Para evitar que o editor trave, você não poderá mais anexar um personagem em si mesmo em uma
união.
• Quando você usa Export HTR+CAF (Com perdas), esta opção não substitui mais o arquivo de origem
i_caf. Em vez disso, essa opção agora cria um arquivo i_caf com um sufixo _Exported.
• Quando o pipeline FBX cria arquivos .chr, os arquivos .chrparams que acompanham são exibidos
conforme o esperado.
• Não há mais falha na reprodução de animações se o arquivo .chr estiver ausente da lista de
esqueleto.
• A opção Force Recompile foi removida devido a funcionalidade desatualizada.
• A caixa de diálogo Resave AnimSettings agora exibe corretamente. Você pode acessar esta
funcionalidade clicando em File, Resave AnimSettings.
• Mannequin:
• Ao usar o arquivo de amostra sdk_playerpreview3p.xml, o editor não trava mais quando você tenta
carregar ledgeGrab na guia Transitions.
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• O Sound Obstruction Type agora funciona corretamente para Stop Trigger.
• Os tipos de clipes processuais RandomLookAround e RandomAimAround agora se comportam como
esperado.
• O editor não diferencia mais letras maiúsculas e minúsculas quando você adiciona escopos padrão e
IDs de fragmento.
• O conjunto de referência nas configurações Aim ou Look agora funcionam corretamente. Para obter
mais informações, consulte Configuração de um esqueleto.
• Os acessórios de pano PRow não possuem artefatos quando fazem parte de uma atualização
multithread.
• Se o elemento de instância for excluído e você selecionar Reset value, o componente Simple Animation
agora redefine corretamente a propriedade do nome da animação. A propriedade do nome da animação
é revertida para o valor da fatia salva.

Cinemática
• As texturas de Screen Fader não são mais exibidas de cabeça para baixo.
• As rotações animadas agora são interpoladas corretamente.
• Ao editar uma tecla de cor, a caixa de diálogo Color Palette agora exibe conforme o esperado.
• Você não pode mais erroneamente adicionar entidades de câmera herdadas a sequências de entidades
de componentes.
• As opções Expand all e Collapse all agora funcionam corretamente com os nós de entidade de
componente no navegador de nó Track View.
• As opções Copy e Paste agora funcionam corretamente com os nós de entidade do componente no
navegador de nós Track View.
• Desabilitando-se um nó de entidade do componente no Track View, os filhos e as trilhas do componente
também são desabilitados.
• A velocidade de reprodução 1/8 agora funciona corretamente em todas as configurações de compilação.
• Você não pode mais criar erroneamente uma relação pai/filho com vários nós de entidade do
componentes no navegador de nós Track View. Se você adicionar um nó ou mover uma entidade
existente para outra entidade, as entidades serão pares.
• A interpolação de animação não trepida mais por pequenas mudanças de valor, o que resulta em
movimento suave da câmera.
• A propriedade Blend da tecla da câmera agora combina transições para câmeras de entidades dos
componentes.
• Renomear uma entidade do componente e usar as opções Undo ou Redo logo em seguida não
desconecta mais os controles.
• O editor não travará mais se você usar o comando Reloading All Scripts enquanto o modo AI/Physics é
habilitado em um nível com uma sequência de entidade do componente.
• A combinação de câmeras para câmeras herdadas agora funciona como esperado no editor no modo de
jogo.
• A exclusão de um nó de entidade do componente não resulta mais em nós de componentes órfãos em
uma sequência.
• As sequências de entidades dos componentes agora são reproduzidas em macOS e iOS.
• Renomear uma sequência no Track View agora funciona corretamente em sequências de entidade do
componente e legadas.
• Se você usar o gizmo Scale em um controle Transform ou Scale, as alterações agora serão registradas
para entidades de componente.
• Se você usar o gizmo Move, Rotate ou Scale, não precisará mais desfazer duas vezes ao realizar
alterações no modo Record.
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• Se você fizer alterações em uma camada em uma sequência de entidade do componente, um asterisco
(*) agora será exibido para indicar que há alterações para salvar.
• O editor não travará mais se você tentar sair enquanto o modo AI/Physics estiver habilitado e o Track
View estiver aberto com uma sequência ativa.
• A janela Key Properties foi atualizada para melhorar a legibilidade do conteúdo.
• Agora você pode excluir uma textura removendo a textura da chave.
• Agora você pode redimensionar a caixa de diálogo Track View conforme esperado.
• Ao tentar adicionar um controle de animação, uma lista de animações para a entidade selecionada
agora será exibida corretamente.

Cloud Canvas
• As solicitações do placar agora são paginadas e incluem a contagem de páginas.
• O Message of the Day Gem agora é compatível com listas paginadas.
• O Cloud Canvas Resource Manager agora exibe uma pasta de código da função do Lambda.
• O Cloud Canvas Dynamic Content Manager agora exibe uma mensagem de erro se você tentar
selecionar um arquivo ou pasta que não esteja na pasta de cache do processador de ativos.
• O Cloud Canvas Dynamic Content Manager pode exibir nomes de manifesto maiores que 56 caracteres
sem afetar os ícones de engrenagem e plataforma.
• O Cloud Canvas Dynamic Content Manager agora exibe o nome completo do manifesto. Anteriormente,
o nome do manifesto era cortado se pontos fossem usados.
• Os downloads de conteúdo dinâmico agora são concluídos com sucesso em cURL.
• O Cloud Gem Framework não trava mais se uma resposta de erro for maior para o logger.
• O Cloud Canvas Dynamic Content Manager agora exibe uma barra de progresso com a porcentagem
do progresso na barra de status. A barra de status também exibe o nome do pacote que está sendo
carregado.
• Agora você pode excluir um bucket de logs quando excluir uma pilha de projeto.
• Você não pode mais criar um placar com um ID de placar que usa qualquer um dos seguintes caracteres
inválidos: "~!@#$%^&*()_"
• Você não pode mais usar valores não numéricos para os valores mínimo e máximo reportados em um
placar.
• Para simplificar a validação de data e hora, o Cloud Canvas não usa mais validação UTC.
• As links de navegação agora apontam para o local apropriado. Por exemplo, se você clicar em Gems no
cabeçalho de navegação, ele agora vai para a página inicial Gems.
• Ao usar o comando lmbr_aws list-importable-resources com um tipo inválido, uma mensagem
de erro agora é retornada. Anteriormente, o uso era erroneamente retornado juntamente com a
mensagem de erro.
• O Waf agora usa o nome da biblioteca correta ao imprimir avisos sobre bibliotecas ausentes.
• A exclusão de um recurso agora também exclui os parâmetros que foram criados.

Sistema de entidade do componente
• Os limites da grade de linhas da entidade do componente agora podem desenhar nas janelas de
exibição de renderização em 2D.
• Quando desativada, a opção Show icons agora oculta os ícones de entidade de componente.
• Agora você pode excluir entidades invisíveis a partir do Entity Outliner.
• Ao ser chamado a partir de um método OnActivate de script anexado, o
SimpleAnimationComponentRequestBus StartAnimation agora funciona como esperado.
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Configurações de FBX
• As unidades agora são devidamente respeitadas no pipeline FBX.

Lua
• Os erros agora são originados corretamente com a vinculação do EBus do Lua.
• Agora, há suporte para os EBuses agregados no Lua.
• O editor não falha mais ao gerar e destruir entidades com componentes de script do Lua.

Lumberyard Editor
• A opção Erase Terrain não apaga mais a altura do terreno se você escolher No.
• O editor não trava mais se você adicionar comentários a um sombreamento.
• O editor não trava mais se você estiver executando no modo dedicado. Anteriormente, o editor travava
devido a um ID de textura inválido removido.
• O editor não trava mais se você estiver usando um segundo mapa normal e, em seguida, remover o
mapa de emitâncias.
• Os mapas Decal agora modulam a intensidade emissiva como esperado, mesmo quando uma camada
de mistura possui uma textura de DDNA.
• O editor não trava mais ao usar o Substance Editor para visualizar um arquivo .sbsar importado.
• As sombras de luz de ponto agora apresentam sombras conforme o esperado.
• Todas as entidades dos componentes agora funcionam corretamente com o visareas.
• Usar o modo de janela de exibição Wireframe não produz mais falhas gráficas ao mover a câmera.
• Ao entrar e sair do modo de jogo, a lente não reverterá mais para o reflexo padrão na biblioteca.
• O desfoque de movimento do objeto agora funciona corretamente com os componentes de malha
estática.
• O editor não trava mais se você ajustar a data e a hora para +5 dias enquanto o editor está em
execução.
• O editor não trava mais se você tentar configurar um projeto de jogo e adicionar gems usando o layout
herdado.
• O editor não trava mais se você tentar criar um atalho de teclado e não atribuir um valor.
• O editor não trava mais se você tentar personalizar as barras de ferramentas.
• Agora você pode restaurar o layout para a exibição padrão conforme o esperado.
• Todos os botões na barra de ferramentas inferior agora são identificados com ícones e/ou texto
conforme o esperado.
• A janela de login agora é exibida corretamente com base nas configurações de exibição.
• O editor não falhará ou ficará mais inativo se você estiver usando um tema que não seja padrão do
Windows.
• O editor não trava mais se você tentar reiniciar o editor enquanto o Database View está aberto.
• Quando você adiciona um arquivo .xml, o arquivo agora aparece no Database View como esperado.
• As seguintes opções agora têm atalhos de teclado listados no menu: Show Quick Access Bar, Hide
Selection, Show Last Hidden e Unhide All.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse em uma pasta, um menu de contexto é exibido agora
com as seguintes opções: View in Explorer Copy Name to Clipboard e Copy Path to Clipboard.
• Todas as barras de título agora são sombreadas, exceto para a janela ativa.
• Quando você clicar com o botão direito do mouse em uma barra de título, um menu contextual agora é
exibido com as seguintes opções: Restore, Move, Size, Minimize, Maximize e Close.
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• Um problema de oscilação não existe mais ao se mover em torno de painéis flutuantes em um segundo
monitor.
• As falhas gráficas não aparecem mais ao se mover em torno de painéis flutuantes depois de iniciar o
editor.
• As falhas gráficas não aparecem mais ao clicar com o botão direito do mouse e arrastar uma aba em um
painel aninhado.
• Ao aumentar a largura de painéis flutuantes, as guias agora mantém seu tamanho apropriado.
• Agora você pode reorganizar guias usando o botão esquerdo do mouse.
• Ao encaixar para um ponto absoluto, os painéis não são mais duplicados erroneamente.
• As falhas gráficas não aparecem mais ao encaixar uma janela em um novo local.
• As falhas gráficas não aparecem mais quando você clica com o botão direito do mouse em uma guia em
um painel.
• Os indicadores de processamento de captura (...) agora existem para todos as barras que você pode
capturar.
• Todos os painéis que aparecem fora da tela agora são automaticamente restaurados para o layout
padrão.
• A restauração do layout padrão agora funciona corretamente.
• Ao desencaixar um painel com guias agora funciona corretamente.
• A opção Undock Tab Group agora só é ativada se houver vários painéis encaixados.
• O menu de contexto para painéis encaixados agora inclui apenas opções de destravamento e
fechamento.
• As falhas gráficas não aparecem mais ao encaixar ou desencaixar painéis
• Agora você pode redimensionar a janela do editor usando todas as pontas e cantos.
• Você não poderá mais reordenar guias se houver somente uma guia restante.
• O editor não trava mais quando você salva estatísticas para os seguintes níveis e projetos de amostra:
GameSDK – Woodland, SamplesProject, MultiplayerSample e CloudGemSamples.
• Erros falsos não são mais relatados na primeira vez que você abre ou cria um novo nível no Debug
Editor.
• O editor não falha mais ao iniciar devido aos ativos que estão aguardando para ser processados ou
alocados em registros.
• Os processos relacionados ao editor já não continuam em execução em segundo plano depois que o
editor é desligado.
• O editor agora inicia como esperado depois que os ativos são compilados com êxito.
• O gizmo Rotate agora tem precisão da seleção aprimorada.
• A caixa de diálogo de boas-vindas não possui mais alças de dimensionamento.
• Ao clicar duas vezes em uma pasta na caixa de diálogo Open Level não produz mais erros.
• A opção Switch Projects no menu File agora funciona conforme o esperado.
• O redimensionamento de janelas e painéis desencaixados agora está mais fácil devido a uma maior
área de sobreposição para a seta de redimensionamento.
• Depois de escolher uma nova cor para a camada, o botão seletor de cores agora exibe a cor
selecionada.
• Agora você pode usar as teclas de seta para navegar na janela de exibição e a câmera se moverá
conforme o esperado.
• O editor não trava mais quando você compila sombreamentos.
• O editor não trava mais quando você carrega um nível e, em seguida, tenta abrir um nível diferente da
caixa de diálogo da lista de camadas.
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• Ao usar as ferramentas Modify Terrain, as barras do valor do raio não são mais afetadas pelo ajuste do
raio automático.
• O Sun Trajectory Tool agora abre na primeira tentativa.

Assistente de configuração Lumberyard
• Uma advertência será exibida se os recursos que você selecionou no Assistente de configuração
Lumberyard não corresponderem ao arquivo user_settings.options. Anteriormente, o
msvs_version era substituído neste arquivo.
• As opções -enable e -default agora funcionam corretamente quando usadas no arquivo
user_settings.options.
• O botão de validação agora funciona corretamente para validar software e plug-ins de terceiros
instalados. Quando a validação é concluída, o botão reativa e a interface de usuário reflete o status de
validação.
• Se você perder conexão com a Internet, o Assistente de configuração Lumberyard pode
automaticamente retomar downloads de software de terceiros quando a conectividade for restaurada.
• Os links nas páginas Summary agora navegam até as páginas corretas.

macOS
• Agora você pode iniciar o Processador de ativos clicando duas vezes no arquivo na janela do Finder.

Material Editor
• Agora você pode ver Alpha e RGBA em miniaturas de textura.
• O Material Editor agora exibe arquivos graváveis quando você clica em Show checked out materials
após de habilitar o plug-in Perforce.
• O Material Editor não exibe mais entradas duplicadas de um material.
• O sombreamento Templbeamproc agora funciona corretamente e as alterações são visíveis no material.
• A seção de configurações de material foi atualizada para melhorar a legibilidade dos rótulos.
• Depois de clicar em Remove Item, a caixa de diálogo de exclusão não aparece mais várias vezes.
• Depois de selecionar uma textura, o nome da textura não aparece mais transparente nem destacado
com a visualização da textura.

Suporte para dispositivos móveis
• A interface de usuário do jogo móvel agora se dimensiona corretamente.
• Como resultado das correções de erros de configuração do Android, você não precisa mais excluir
BinTemp ao alternar entre versões de API.
• As partículas agora renderizam corretamente em dispositivos Android.

Redes
• O componente Net Binding agora está restrito a um componente por entidade de componente, a fim de
evitar problemas de replicação.

Editor de partículas
• O editor não trava mais quando você cria uma segunda partícula ou duplica uma partícula existente.
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• Ao clicar em File, Import, a caixa de diálogo de seleção de ativos agora abre conforme o esperado, para
que você possa escolher as partículas.
• Agora você pode acessar o menu contextual na janela de exibição Preview conforme o esperado.
• A janela de importação não corta mais o título e outras opções.

Configurador de projetos
• Se o projeto ativo foi excluído, o Configurador de projetos ainda inicia com um aviso para indicar que o
projeto está ausente.
• Um aviso é exibido se você tentar habilitar e modificar gemas para um projeto de jogo e os arquivos
Game.xml e Editor.xml são somente leitura. Isso não se aplica se você usar a integração do
Perforce.
• O Configurador de projetos agora abre conforme o esperado, mesmo se o ID de projeto está ausente no
arquivo project.json.

Fatias
• Desfazer uma exclusão de fatia logo após a criação da fatia não coloca mais a entidade no mundo 0,0,0.
• O editor não mais trava ao destruir fatias dinâmicas enquanto sai do modo de jogo.
• Agora você pode usar o menu de contexto no Navegador de ativos para definir (ou desconfigurar) os
ativos de fatias em gems como dinâmico.
• A caixa de diálogo Push to Slice agora exibe os ícones corretos para entidades de componentes que
foram alteradas.
• A configuração Set Dynamic Flag agora é chamada de Set Dynamic Slice.
• A capacidade de desativar uma fatia como dinâmica agora funciona corretamente.
• O editor não trava mais quando você tenta instanciar uma fatia.
• No UI Editor, o seletor de ativos agora procura fatias quando você tenta instanciar uma fatia.
Anteriormente, ele procurava por arquivos, que serão obsoletos em uma versão futura.
• As fatias dinâmicas agora aparecem no Navegador de ativos quando o Processador de ativos está
concluído.

Substance Editor
• O Substance Editor não falha mais quando você tenta visualizar o arquivo importado .sbsar.

UI Editor
• Agora você pode usar os seguintes componentes no nível em fatias dinâmicas: UI Canvas Asset Ref, UI
Canvas Proxy Ref e UI Canvas on Mesh.
• Ao adicionar texto usando o UiTextComponent, o espaçamento entre números agora está corrigido. Isso
se aplica mesmo a fontes sem uma largura fixa.
• O editor não trava mais quando alterna entre telas usando o Lua.
• O componente Image não exibe mais amostras da borda oposta da textura, evitando que as linhas
indesejadas apareçam.
• Quando o editor Fluxograma e o editor UI Editor estiverem encaixados juntos, as barras de menu ainda
funcionarão como esperado.
• O botão End Preview agora é denominado Preview. Você pode acessar esta funcionalidade clicando
com o botão direito do mouse em qualquer barra de ferramentas e selecionando Preview Toolbar.
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Realidade virtual
• Para a consistência com outros dispositivos, o dispositivo Oculus agora usa espaço local para a saída de
velocidade angular e aceleração. Anteriormente, ele usava o espaço mundial.
• A implementação para o dispositivo Oculus agora tem a verificação de erros aprimorada.
• O iniciador do projeto de realidade virtual não trava mais ao tentar carregar o VR_BoxGarden_Sample
quando nenhum dispositivo ou software de VR está conectado e em execução.

Diversos
• As várias correções incluem problemas com os testes HTTP Requestor e problemas de carregamento
com fatias para o editor e o jogo.
• O editor não falha mais ao refletir os atributos AutoExpand do grupo ClassElements em relação às
variáveis de membros.
• O CObjectManager::FindObject não consegue mais encontrar objetos cujos nomes mudaram.
O terminal de script "general.select_object("EntityName")" não falha mais em ativos com
nomes alterados.
• O CBaseObject::SetDrawTextureIconProperties OBJFLAG_SHOW_ICONONTOP agora altera o
alinhamento de ícones conforme o esperado.
• A caixa de diálogo Give Us Feedback foi redimensionada para permitir que todo o texto seja visível sem
redimensionamento manual.
• O arquivo RCScene.xml não é mais necessário para carregar uma configuração de aplicativo
personalizada. Os projetos agora podem usar um arquivo Editor.xml.
• O editor não trava mais quando você tenta desligar no
CClassFactory::GetClassesBySystemID().
• Em Script Help, agora você pode copiar o conteúdo da coluna Example para a área de transferência
clicando duas vezes em qualquer lugar na linha de um comando.
• A opção Export Selected Objects agora funciona corretamente para exportar arquivos .fbx.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Beta 1.9:

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.

Diretório 3rdParty
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
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• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.

Suporte do Android
• O AWS SDK não inicializa corretamente no Android, o que impede que projetos com o AWS Gem
habilitado funcionem corretamente.
• Não há suporte no momento para a API-19.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O Android Launcher trava quando implantado nos dispositivos GLES 3.0. Para contornar este problema,
implante um dispositivo GLES 3.1 ou superior.
• As telas não são renderizadas no mapa UiIn3DWorld em Android.
• As compilações de versão não estão funcionando. Para resolver este problema, use uma compilação de
perfil para gerar um código otimizado.

Triggers e objetos de área
• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

Pipeline de ativos
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A pesquisa por diversas palavras-chave delimitadas por espaços no Navegador de ativos diminui o
desempenho exponencialmente conforme o número de termos de pesquisa aumenta.
• Um problema pode impedir você de iniciar o editor depois de excluir o cache enquanto o Processador de
ativos está em execução. Para resolver este problema, reinicie o Processador de ativos e, em seguida,
reinicie o editor.

Áudio
• A obstrução de som não é executada quando você alterna o modo AI/Physics.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
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• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
• Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os
componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.

Componente Audio Proxy
• O componente Audio Proxy deve ser um componente de parceiro silencioso para outros componentes
de áudio. Todos os componentes de áudio dependem do componente Audio Proxy. Para usar esse
componente, você deve adicioná-lo manualmente a uma nova entidade de componente.

Builder SDK
• O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.
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Cloud Canvas
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.
• Desativamos um método de autenticação de login devido a problemas de segurança. Este método
armazenava o token de autenticação em uma variável de console. Se você ainda estiver usando este
recurso, será possível habilitá-lo novamente usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Lembrese dos riscos de segurança, por exemplo o conteúdo da variável do console sendo descartado em um
despejo de memória.
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Sistema de entidade do componente
• A propriedade de chave do tempo de mesclagem nas chaves da câmera em uma trilha Director não
funciona nos componentes Camera.
• As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.
• A animação do componente pode não aparecer suaves em algumas circunstâncias.
• As propriedades FrustumWidth e FrustumHeight do componente Camera não têm efeito.
• Renomear uma entidade do componente e, em seguida, usar Undo ou Redo desfaz a etapa anterior à
renomeação.
• Adicionar pastas em componentes pode causar vários problemas, como a inutilização dos componentes
e faixas.
• As entidades de componente podem ser arrastadas para o Track View como filhos de outras entidades.
• A funcionalidade de deslocamento não funciona quando você usa a ferramenta para girar ou mover em
entidades de componente com uma animação de visualização de trilha presente. Em nós herdados,
um deslocamento é aplicado a todas as chaves na animação. Essa funcionalidade não funciona em
entidades de componente.
• A transformação de caminhos de animação não é desenhada para entidades de componente na janela
de exibição.
• As câmeras herdadas podem ser adicionadas às sequências da entidade do componente.
• Todas as faixas do componente são consideradas "Outros" na caixa de diálogo Custom Track Colors.
• Ao usar as câmeras da entidade do componente, a visualização pelas câmeras da sequência não
funciona ao entrar e sair do modo AI/Physics.
• No navegador de nó do Track View, as funcionalidades Expand, Expand Entities e Collapse, Collapse
Entities não funcionam nas entidades do componente.
• A funcionalidade Copy e Paste não funciona para copiar e colar as entidades do componente entre as
sequências.
• Ao adicionar uma trilha de ambiente a uma entidade de componente Light, um keyframe inicial não
aparece como esperado no tempo=0, o que inicialmente desabilitaria a sinalização do ambiente para
igualar o valor padrão na luz.
• A desativação de um nó da entidade do componente não desabilita componentes filhos.
• A autogravação não funciona para entidades do componente.

CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

Tipos de dados
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.

Componente Decal
• A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do
jogo atualizarem suas posições frequentemente.
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Configurações de FBX
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• O Configurações de FBX não carrega adequadamente todas as configurações salvas em um arquivo
fbx.assetinfo. Para contornar este problema, use um editor de texto para ajustar manualmente a
ordem das configurações.
• A raiz do esqueleto deve ser a identidade para importá-los e importar a animação usando o
Configurações de FBX.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.
• Depois de alterar as configurações de um arquivo .fbx, os materiais referenciados serão reportados
incorretamente como interrompidos até que o material seja atualizado. Isso ocorre na primeira vez que
você altera as configurações do arquivo.

FeatureTests
• Os seguintes mapas do FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no macOS, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será processado corretamente no macOS.
• Se você estiver usando o mapa de decalques, um dos decalques está ausente, e o outro está sendo
projetado incorretamente.

Fluxograma
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.
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Funcionalidade modo de jogo
• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Gems
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.
• Se você colocar um I_CAF em um gem, não será possível adicionar seu próprio arquivo
.animsettings. O arquivo .animsettings deve residir no gem com o I_CAF.

Geppetto
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não está
funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando até a pasta de cache no
diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos CAF da plataforma do SO de
desenvolvimento atual e do projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• O Lumberyard Editor trava se você criar e salvar um novo arquivo de definição de personagem (.cdf)
e, em seguida, clicar repetidamente na animação selecionada no arquivo .cdf. Para evitar que o editor
trave, não clique repetidamente na animação. Isso permite que o arquivo .cdf gere corretamente.
• Se você criar um novo arquivo .chr imediatamente depois de abrir um arquivo existente .chr, o
Lumberyard Editor poderá não responder ou falhar. Para impedir falhas e possível perda de dados,
certifique-se de salvar todas as alterações e reiniciar o editor antes de criar novos arquivos .chr.
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Mapas de brilho
• Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa
normal de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material,
como normalmente faria, mas sem usar o Editor de substâncias para conectar o mapa normal.

Suporte a exibição de DPI alto
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

Suporte do iOS
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa uma
afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o Metal
validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode criar
source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings contêm
a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não compactar a
textura.
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• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.

Amostra herdada (GameSDK)
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.

Elementos de reflexo
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• Quando você cria uma nova textura e a atribui a um reflexo de lentes, a textura renderizada pode
aparecer borrada ou com baixa resolução. Isso pode ser percebido no Lens Flare Editor e no modo de
experiência de jogo. Para resolver este problema, você deve definir a configuração LensOptics para
texturas de reflexo de lentes. Navegue até o diretório onde sua textura está salva, clique com o botão
direito do mouse na textura e selecione RC Open Image. Na caixa de diálogo da imagem, em Preset,
selecione LensOptics na lista suspensa. Clique em OK.

Lumberyard Editor
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor trava se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e iniciar o editor.
Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para resolver este
problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor trava aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como submaterial. Ao usar
o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado, o
editor será minimizado para o modo de janela.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
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• O Lumberyard Editor trava se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor enquanto a
ferramenta de trajetória do sol é calculada. Para contornar este problema, aguarde a ferramenta para
terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode visualizar a barra de
progresso abaixo da janela de exibição.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.
• As partículas de CPU de tipos de colisão SimplePhysics e RigidBody não estão funcionando.
• O tipo de textura Dynamic 2D-Map pode causar uma falha quando adicionado como uma textura a
determinados sombreamentos. Dynamic 2D-Map é um tipo de textura obsoleta. O sistema LYShine UI e
o tipo de textura 2D substituem o Dynamic 2D-Map.

Assistente de configuração Lumberyard
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2013.
• Somente uma instância ativa do Assistente de configuração Lumberyard é compatível. Não tente
executar várias instâncias.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe.
• Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para fazer download dos SDKs necessários
para o desenvolvimento do Windows usando o Visual Studio 2013 somente no Windows.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar este problema,
faça um dos seguintes:
• Instale o Clang a partir do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Ao selecionar Compile the game code, o Assistente de configuração Lumberyard não indica que o SDL2
é um SDK de terceiros necessário. Para contornar este problema, faça um dos seguintes:
• Selecione recursos de compilação adicionais na página Get started.
• Edite o arquivo SetupAssistantConfig.json (localizado no diretório \lumberyard\dev) para
incluir o seguinte para a entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.
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Ferramenta Lmbr_test.cmd
• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Suporte do macOS
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP falhe.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• No macOS, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard irá detalhar todos os links
simbólicos criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação para iOS. Para resolver
este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo manualmente todos os
links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração Lumberyard novamente.
• FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos com suporte e
devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• O efeito de fluxo de água não funciona corretamente e, dependendo da localização e ângulo da câmera,
desaparece ou para de ser animado.
• Em determinados ângulos de visão, o skybox camera_sample renderiza as fases do dia e da noite
simultaneamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• O macOS não pode compilar com êxito se há espaços no caminho do diretório.

Mannequin
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Material Editor
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Ao experimentar uma alta latência na conexão de controle de origem, você pode também experimentar
lentidão no desempenho ao pressionar Show checked out materials.
• O Material Editor exibe várias instâncias de um material. Para contornar este problema, clique no botão
recarregar materiais no Material Editor após carregar um nível.
• Existe um problema com a alteração dos valores de Vertex Deformation. No momento, o Material
Editor permite que você altere os seguintes valores no grupo Parameters: Level, Amplitude, Phase e
Frequency. Como o valor do tipo de parâmetro está definido como None em vez de Sin, isso pode criar
confusão quando você modificar os valores. Para resolver este problema, certifique-se de que o valor do
tipo de parâmetro valor está definido como Sin. Isso permite que os valores Level, Amplitude, Phase e
Frequency sejam salvos adequadamente.
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Maya
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Suporte para dispositivos móveis
• Não use espaços ao definir o campo whitelist no arquivo config.ini do CrySCompileServer. Isso
impede que a validação do endereço IP falhe.

Editor de partículas
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.

Controle de fonte do Perforce
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
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• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.

Objetos de procedimento
• Quando você cria um objeto de procedimento a partir de um prefab, uma mensagem de erro é exibida e
os objetos criados desaparecem do nível. Para contornar este problema, você pode salvar o nível, fechar
o Lumberyard Editor e, em seguida, reiniciar o editor. Os objetos renderizarão corretamente na janela de
exibição.

Profiler
• O Lumberyard Editor para de funcionar se você tentar criar o perfil do seu jogo enquanto ele está sendo
executado no editor. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte Profiler no Guia do
usuário do Amazon Lumberyard.

Compilador de recursos
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• O Compilador de recursos não pode gerar os arquivos GeomCache (.cax) corretamente, fazendo com
que o editor trave. O Compilador de recursos também pode bloquear.

SamplesProject
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.
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Jogo para iniciantes
• O Lumberyard Editor trava intermitentemente ao entrar ou sair do jogo.
• Ao atirar laser no modo de jogo, você pode visualizar uma textura Replace Me em um lado do feixe
do laser. A textura Replace Me é exibida até que você atire novamente. Para resolver este problema,
reinicie a sessão do jogo.

Componente de malha estática
• A caixa de seleção Affects Navmesh para o componente Static Mesh não afeta a geração da malha nav.

Fatias
• Um problema com a compilação de fatias pode impactar o tempo de inicialização do Lumberyard Editor.
Isso ocorre somente na primeira vez que você inicia o editor. Este problema será corrigido em uma
versão futura.
• As alterações que você faz em uma instância de fatia podem impactar a ordem dos elementos filho que
são adicionados à instância de fatia.

Terrain Editor
• No Terrain Editor, as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura) permitem apenas
valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você tentar usar valores
decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de 32,4. Você deve
especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retornará valores de altura de 32 ao clicar em
um local com 32,4 de altura real.

Track View
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o subpainel
Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente desabilitado.
Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema, desencaixe o Track
View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você excluir uma sequência de visualização de trilha que contenha um nó de evento, o editor
poderá travar na saída ou durante a alternância de níveis. Esse travamento pode resultar em perda de
quaisquer entidades de componente adicionadas ao seu nível. Para contornar este problema, você pode
excluir o nó do evento da sequência primeiro, salvar o nível e, em seguida, excluir a sequência.
• Se o Track View estiver aberto, o botão Sequence Properties será desativado ao retornar para o modo
de editor do modo de jogo.
• A janela de exibição do menu Sequence Camera é desativada se não há câmeras herdadas no nível.
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• As alterações feitas por você em uma sequência de entidade de componente de visualização de trilha
não serão salvas corretamente se a janela Track View for fechada quando você tentar salvar. Para
contornar esse problema, certifique-se de que a janela Track View esteja aberta antes de salvar as
alterações na sequência da entidade do componente.

Componente Trigger Area
• Os seguintes problemas do componente Trigger Area são conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
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• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornandose obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no
início do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
•

Realidade virtual
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O desempenho de acompanhamento no dispositivo Oculus varia entre carregamentos de nível.

Compatível com Visual Studio
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.

Sistema de compilação do Waf
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
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Sombreamento Waterfall
• Um problema com o sombreamento Waterfall impede que ele se mova e seja animado corretamente.
Para contornar este problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• Use o sombreamento Illum para criar um efeito de cachoeira. Para obter um exemplo, consulte
oExemplo do Starter Game.
• No arquivo Waterfall.cfx (localizado no diretório /dev/Engine/Shaders/HWScripts),
atualize float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para usar float2
vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variáveis de ambiente do Windows
• Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem
as configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e
Lumberyard. Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não
defina as variáveis do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos
arquivos de configuração.

Diversos
• O método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus passa um contêiner C ++ para Lua, o
que causa um erro.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo: lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.
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Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
• As solicitações HTTP POST ignoram o que você forneceu e enviam um corpo vazio em suas cargas.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.8 (fevereiro de 2017)
O Lumberyard Beta 1.8 adiciona novos recursos, melhorias e correções. Já que continuamos aprimorando
o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade de desenvolvedores. Sem sua
participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de erros, o Lumberyard 1.8 não seria tão
forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyard-feedback@amazon.com. Se você ainda
não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa. Você também pode acompanhar novas
mudanças seguindo nosso blog e deixar comentários para nos informar o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 827)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 833)
• Melhorias e mudanças (p. 834)
• Correções (p. 838)
• Problemas conhecidos (p. 842)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.8.
Tópicos
• Cloud Gems Framework (p. 827)
• Cloud Gem Portal (p. 828)
• Procurar por novo Lumberyard Editor (p. 829)
• Arquivos de Instalação em FBX SDK do Assistente de configuração Lumberyard (p. 830)
• Suporte para várias Malhas UV (p. 831)
• Animar entidades de componentes no editor de visualização de acompanhamento (p. 832)
• Filas de sessão de jogos e dados do jogador do Amazon GameLift – (p. 832)
• O contexto comportamental substitui o contexto do script (p. 832)
• Atualizações de contexto de comportamento para scripts de Lua de entidade componente (p. 833)
• Nova gem da telemetria RAD (p. 833)
• Novos recursos de realidade virtual (p. 833)

Cloud Gems Framework
O Cloud Gems Framework torna mais fácil para você criar e lançar elementos de jogos conectados, como
conteúdo dinâmico, tabelas de classificação e mensagens ao vivo. Com o Cloud Gems Framework, você
pode adicionar um recurso conectado ao seu jogo em apenas 30 minutos.
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O Cloud Gem Framework fornece os seguintes recursos para incluir as funcionalidades da AWS em seus
projetos de jogo:
• Cloud Gem Message of the Day – agenda mensagens que o seu jogo pode acessar
• Cloud Gem Leaderboard – cria um placar de classificação com estatísticas do jogador que seu jogo pode
acessar
• Cloud Gem Dynamic Content – gerencia as atualizações de conteúdo dinâmico através da AWS
• Gerenciador de conteúdo dinâmico – cria pacotes, faz upload e gerencia seu conteúdo para download
• Geração de código de API de serviço – gera as operações da API que são necessárias para interagir
com o back-end como jogador (cliente do jogo), administrador (Cloud Gem Portal) ou site
• Modelo de segurança Cloud Canvas
Para obter mais informações, consulte Cloud gems.

Cloud Gem Portal
A Cloud Gems Framework é composto pelo Cloud Gem Portal, uma aplicativo web que permite que
qualquer pessoa em sua equipe gerencie visualmente Cloud Gems e seus recursos da nuvem. Os
exemplos incluem mensagens de agendamento, liberando conteúdo dinâmico, ou excluindo as pontuações
de placar fraudulentas. O Cloud Gems são pacotes modulares que fornecem tudo o que é necessário para
que você adicionar essa funcionalidade em seu projeto, incluindo a funcionalidade de back-end e o cliente.
Você pode usar Cloud Gems fora da caixa na produção. A gems vêm com código-fonte completo, de modo
que você pode personalizar seu comportamento.
O portal é atualmente compatível no Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome. Você pode
facilmente compartilhar um link para seu Cloud Gem Portal clicando no ícone de compartilhamento na
barra de navegação. Uma sessão é de 60 minutos (3.600 segundos), por padrão. O tamanho mínimo de
sessão é 15 minutos (900 segundos) e a máxima é de 60 minutos. Você pode substituir a duração padrão
usando o seguinte comando: lmbr_aws cloud-gem-framework cloud-gem-portal --durationseconds 900.
Para obter mais informações, consulte Cloud Canvas.
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Procurar por novo Lumberyard Editor
O Lumberyard Editor tem um novo visual! O editor foi remodelado com uma interface mais moderna e um
melhor design para janelas, quadros e controles. O layout padrão agora exibe o Entity Outliner no canto
superior do painel, o File Browser no painel inferior esquerdo e o Entity Inspector no painel direito. A Rollup
Bar agora é marcada no painel direito.
O editor de navegação também foi atualizado para reduzir as etapas necessárias para abrir as ferramentas
do Lumberyard. Anteriormente, você precisava clicar em View, Open View Pane e, em seguida, selecionar
uma ferramenta. Agora você pode acessar todas as ferramentas no menu Tools.
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Arquivos de Instalação em FBX SDK do Assistente de
configuração Lumberyard
O Lumberyard Beta 1.8 inclui os arquivos de instalação para o FBX SDK. Você deve instalar o SDK
para compilar o mecanismo do pipeline de ativos e editor do Lumberyard. Para instalar o SDK, vá para o
Assistente de configuração Lumberyard. Na página Install required SDKs, clique em Install SDK abaixo
Autodesk FBX SDK. Certifique-se de que o caminho de instalação está definido com o seu diretório de
terceiros.
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Suporte para várias Malhas UV
O Beta 1.8 adiciona vários suportes ao UV do Lumberyard, permitindo que até dois canais estáticos UV
lado a lado para malhas e textura independente de materiais em camadas. Este novo recurso permite
combinar dois layouts de UV exclusivos, de bloco ou animar cada camada conforme desejado e mesclar
com uma máscara de mesclagem. Você pode permitir esse recurso usando um parâmetro de geração de
sombreamento em sombreamentos que oferece suporte para combinação de camadas.

Os seguintes recursos também foram adicionados:
• Suporte para mapas de textura de mosaicos independentes. Se você alterar os valores de
mosaico, rotação ou oscilação para a camada de mesclagem, o mapa detalhado ou os recursos de
sombreamento de emitância, esses valores serão modificados independentemente do resto dos valores
de mosaico, rotação e oscilação do material.
• Suporte para o mapa especular de segunda camada e a cor especular.
• Suporte ao mapa de oclusão para sombreamento Illum.
• Suavização especular no sombreamento do Illum.
Para obter mais informações, consulte Uso de vários canais UV.
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Animar entidades de componentes no editor de
visualização de acompanhamento
Você já pode animar as seguintes entidades de componente com o Track View:
• Transformação
• Câmera
• Luz (ponto, área, projetor)
• Malha com skin
• Malha estática
• Animação simples
Represente as propriedades do componente usando o contexto do comportamento da animação no Track
View. Para obter mais informações sobre essas entidades de componentes, consulte o Referência de
componente. Para obter mais informações sobre como animar usando o Track View, consulte o Sistema
de cinemática.

Filas de sessão de jogos e dados do jogador do
Amazon GameLift –
Os seguintes recursos foram adicionados para Amazon GameLift:
• Use filas de colocação de sessões de jogos para colocar novas sessões de jogos de forma mais
rápida e eficiente em recursos do Amazon GameLift. Coloque sessões de jogos em qualquer uma lista
ordenada de frotas que possam abranger várias regiões. Esse recurso permite que você atenda o
aumento da demanda de jogadores, espalhando-o em frotas e regiões existentes em vez de expandir
uma única frota. Com os posicionamentos das sessões de jogos, você também pode participar de um
ou mais jogadores na sessão do jogo ao mesmo tempo. Adicione informações sobre latência jogadorregião para ajudar o Amazon GameLift encontrar a melhor frota disponível para hospedar a nova sessão
de jogos para os jogadores. Para obter mais informações, consulte Configurar filas.
• Agora você pode fornecer dados de jogadores personalizados para um servidor de jogos quando um
jogador se junta ao jogo. Esse recurso é útil para a entrega de informações de um serviço de jogo
diretamente para o servidor de jogos. Os dados do jogador podem incluir qualquer informação que seu
servidor de jogos possa interpretar, como membros da equipe ou dados de habilidade/classificação de
um serviço de marcação. Se o seu jogo usa uma comunicação criptografada cliente / servidor, os dados
do jogador são uma boa maneira de entregar uma chave de descriptografia para o servidor do jogo.
Para obter mais informações, consulte Junte-se a um jogador para uma sessão de jogo.

O contexto comportamental substitui o contexto do
script
O Lumberyard Beta 1.8 apresenta mudanças consequentes no contexto do comportamento. As melhorias
significativas do Lumberyard Editor incluem substituição do script de contexto existente por um novo
contexto de reflexão. Para obter informações sobre essas mudanças e instruções para migrar seus
projetos existentes, consulte Projetos de migração do Lumberyard e Contexto de comportamento.
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Atualizações de contexto de comportamento para
scripts de Lua de entidade componente
Os scripts Lua da entidade do componente também são impactados pelas mudanças no contexto do
comportamento. Se você gravou ou usa atualmente os scripts Lua da entidade do componente, você
deve convertê-lo para a nova sintaxe do contexto do comportamento. Para obter informações sobre essas
alterações e instruções sobre a migração de seus projetos existentes, consulte Projetos de migração do
Lumberyard e Escrevendo scripts Lua para entidade de componentes do sistema.

Nova gem da telemetria RAD
O Lumberyard Beta 1.8 fornece uma gem da telemetria RAD que permite que você use o desempenho e
criação de perfil com base em instrumentação visualização middleware em seu projeto do Lumberyard.
Você deve ter uma licença de telemetria Rad de Ferramentas de jogos RAD. Para obter mais informações,
consulte Gem da telemetria RAD.

Novos recursos de realidade virtual
O Lumberyard Beta 1.8 adiciona os seguintes recursos e funcionalidade para realidade virtual:
• O nó AI:RayCastMNM permite que você faça lançamentos de raio com a malha de navegação da IA.
• A função StereoRendererbus com IsRenderingToHMD permite que você identifique quando o
renderizador está renderizando o HMD.
• Use o nó VR:Playspace para estender o controle no espaço de reprodução e Oculus Vive.
• Use o nó VR:VRPreviewComponent para gerar uma malha de navegação VR para ser transportada.
• Use as teclas W, A, S, e D com a câmera de depuração do VR para mover em relação à câmera. Para
habilitar a depuração da câmera VR, defina a variável hmd_debug_camera do console para 1.
Para obter mais informações, consulte Realidade virtual.

Sistemas e ferramentas de visualização
Os seguintes sistemas são uma visualização dos novos recursos sobre os quais gostaríamos
de receber comentários. Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um e-mail para lumberyardfeedback@amazon.com.
Tópicos
• Suporte móvel – recursos nativos de acesso com tipos de ponteiro JNI (p. 833)
• Suporte ao macOS – há suporte agora para o Processador de ativos (p. 834)
• Suporte para conteúdo dinâmico em componentes UI Editor (p. 834)

Suporte móvel – recursos nativos de acesso com tipos
de ponteiro JNI
Você pode usar o Lumberyard para criar jogos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s
Plus, iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5, Samsung
Galaxy S7 e Motorola Nexus 6).
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Lumberyard 1.8 adiciona suporte para tipos de ponteiro JNI a serem usados com novos objetos
do tipo ponteiro inteligente para Android. Um exemplo de objeto do tipo ponteiro inteligente é
AZ::Android::JNI::shared_ref and AZ::Android::JNI::scoped_ref.

Essa funcionalidade adicionada permite que você acesse recursos nativos sem a necessidade de
gerenciar a memória para quaisquer objetos que sejam criados. Para obter mais informações sobre o
desenvolvimento de jogos do Lumberyard para Android ou iOS, consulte Suporte para dispositivos móveis.

Suporte ao macOS – há suporte agora para o
Processador de ativos
macOS agora é compatível com o Processador de ativos, permitindo que você crie ativos para seu iOS,
Android e jogos macOS diretamente no seu computador Mac. Anteriormente, um PC era necessário para
criar ativos para esses sistemas operacionais. Para obter mais informações, consulte Criar ativos de jogos
para jogos macOS.

Suporte para conteúdo dinâmico em componentes UI
Editor
Use o UI Editor para criar, visualizar e personalizar elementos da interface do usuário, como menus,
botões e heads-up display (HUD). Lumberyard 1.8 adiciona suporte para conteúdo dinâmico nos
componentes ScrollBox e Layout. Isso é útil se você deseja projetar interfaces de usuário, mas ainda
não identificou o número de entradas e os dados em uma lista no momento do projeto. Para obter mais
informações, consulte Sistema de interface do usuário.

Melhorias e mudanças
As atualizações para sistemas e funcionalidade do Lumberyard incluem:

Áudio
• O controle seletor ATL no conjunto de componentes de áudio agora é compatível, o que permite que
você selecione o controle adequado, em vez de digitá-lo manualmente.

Componentes e sistema entidade de componente
• Agora, há suporte para Limb IK e Aim IK.
• Um novo barramento (C++ ou scripts) agora está exposto para estimular o Aim IK.
• O componente Camera na Camera Gem tem uma nova identificação de classe. Um componente Editor
Camera também foi adicionado.
• O componente EventActionBinding ficou obsoleto. Você pode acessar os mesmos comportamentos
usando scripts no StartingPointMovement Gem.
• O componente CameraTarget ficou obsoleto. Dois novos comportamentos de aquisição de destino para
o equipamento da câmera permitem a segmentação por referência ou marca da entidade.
• Uma única entidade pode ter apenas um componente Camera.
• Os menus de contexto Perspective agora trabalham com entidades (AZ::Entity) e componentes de
câmeras. As propriedades da câmera (FOV, plano de corte perto/distante etc.) são usadas com uma
entidade que possui um componente de câmera ligado. Com o movimento ativado, a câmera transforma
atualizações à medida que você move e examina em todo o nível. Você pode limpar uma opção de
câmera já selecionada, clicando no menu de contexto Perspective.
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Configurações de FBX
• A extração do movimento raiz agora é calculada para animações importadas.
• O Configurações de FBX agora oferece suporte a skins, esqueletos e animações.

Gems
• Navegador:
• O Configurador de projetos agora rotula os gems que contêm apenas ativos e os gems que contêm
código e ativos.
• Uma mensagem de aviso foi atualizada para indicar que a recompilação só será necessária se você
alternar o código e configurações de ativos para um gem. Você não precisa recompilar se você
alternar um gem somente ativo.
• Uma mensagem de aviso é exibida se você inserir o navegador do gem e o projeto faz referência a um
gem que não existe no disco. Ao salvar seu projeto, ele removerá a referência para o gem ausente.
• Uma mensagem de aviso será exibida se você ativar e desativar um gem que inclui código e seu
ambiente não está configurado para compilar código. A mensagem de aviso fornece instruções para
concluir a ativação do gem.
• As descrições gem não se sobrepõem com o texto do link Visualizar no diretório.
• Os gems agora são expandidos por padrão, exibindo as descrições.
• O botão de ajuda agora é funcional e redireciona para a página de ajuda Gems.
• Pressionar Ctrl+F move o cursor para o campo de pesquisa.
• Criação:
• A interface de criação de gem permite que você selecione se um gem será somente de ativos ou se
dará suporte a códigos e ativos.
• Agora você pode gravar um resumo de gem durante o processo de criação de gems. Para editar
resumos para gems existentes, você deve editar manualmente o arquivo gem.json para o gem.
• Se você não ativou o recurso Compile game code no Assistente de configuração Lumberyard, a
interface de criação de gems será padrão para um tipo de gem Assets Only. Se você selecionar o tipo
de gem Code and Assets, uma mensagem de aviso aparecerá indicando que você deve habilitar o
recurso Compile game code para terminar a configuração e usar seu gem.
• As mensagens de erro agora aparecem ao lado do campo relevante, ocorrem instantaneamente
quando um erro é feito e limpam assim que o erro é resolvido.
• Um novo botão de ajuda na interface de criação de gem redireciona para a página de ajuda Gems.
• Os gems que você cria são ativados automaticamente para o seu projeto atual. Você deverá clicar em
Save no Configurador de projetos para salvar estas alterações.
• A dica para o campo de entrada Gem name foi atualizada para refletir os padrões de nomeação. Os
nomes dos gems não devem conter espaços.

Geppetto
• O recurso Live Reload agora oferece suporte a arquivos .chrparams.

Lua
• Quando ocorre um erro no Lua, o rastreamento da pilha não trunca mais o nome do arquivo.
• As propriedades no Lua agora incluem contêineres de referências de entidade que podem ser
redimensionados.
• Agora você pode usar o Lua IDE para visualizar variáveis dentro de uma tabela.
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• Ao adicionar propriedades a um script Lua que é referenciado por uma fatia dinâmica (sem enviar a nova
propriedade), referenciar essa propriedade agora resulta em uma mensagem de aviso mais útil.
• Os métodos padrões de cache do Lua foram alterados para referências fracas, incluindo referências
EBus à tabela anexada.

Mannequin
• Agora você pode editar o campo Time nas propriedades do clipe de animação.
• Agora você pode adicionar seleções em massa, arrastando e soltando a partir do Geppetto para o painel
Mannequin Fragments.
• Agora você pode editar a exibição do código de tempo para ir diretamente para o tempo na animação
em vez de limpar os controles de tempo.
• O menu File agora lista as visualizações usadas mais recentemente.
• A última visualização exibida agora é carregada automaticamente ao abrir o editor do Mannequin.
• O menu Context agora inclui várias ações do painel Fragments.
• Há suporte para ações de seleção múltipla.

Maya
• O plug-in Maya agora oferece suporte ao Maya 2017.

Mobilidade
• Para Android e iOS, os banners de inicialização foram adicionados para exibir se o armazenamento
interno ou VFS está configurado para servir arquivos de jogos. Isso pode ajudar a evitar a configuração
incorreta e confusão sobre a localização de arquivos.

Redes
• A amostra multijogador agora tem suporte para Android, iOS e Linux.
• O MultiplayerLobby agora oferece suporte a serviços para console específicos e mensagens de erro.
• Há suporte para processamento de não funcionamento agora pela separação das etapas de réplica de
marshal e unmarshal para reduzir a latência.
• A porta de escuta padrão agora é definida como 30090 para todos os sistemas operacionais.

Editor de partículas
• Um componente refatorar Particle inclui dicas e nomes de ferramentas mais precisos para
configurações, suporte para pedidos de EBus e múltiplas correções de bugs.
• O componente Particle agora inclui tamanho de partícula X, Y e aleatória.
• O componente Particle agora oferece suporte à ativação e desativação de LOD de partículas.
• O componente Particle agora oferece suporte a tons de cores de seus emissores.
• O componente Particle não permite mais a seleção de origem de nível de partículas. Todas as
bibliotecas são atribuídas a partir de ativos da biblioteca de partículas XML. Recomendamos que você
mova todas as bibliotecas de nível de partículas para uma biblioteca XML. Lumberyard substituirá a
biblioteca de nível em uma versão futura.
• Parallax e Lighting agora oferecem suporte à escalabilidade não uniforme.
• O multiplicador de cores do terreno herdado e as configurações de geração de textura de alta qualidade
foram removidos do processo de criação de novos níveis.

836

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Melhorias e mudanças

Componente de física
• Os componentes Static Physics e Rigid Body Physics substituem o componente Physics. Os dados das
versões anteriores serão automaticamente convertidos quando carregados, mas você deve salvar os
dados para que a conversão seja permanente.
• O componente Physics detecta automaticamente colisões em uma entidade filho. Anteriormente você
precisava configurar manualmente quais entidades filho contribuiriam com colisão.
• A chamada PhysicsSystemRequestBus RayCast agora retorna vários acertos.

Configurador de projetos
• A caixa de diálogo New Project agora foca na entrada de texto conforme o esperado.
• A caixa de diálogo Create Gem agora se concentra nos campos seguintes ou anteriores quando você
pressiona Tab ou Shift+Tab.
• A caixa de diálogo Create Gem agora tenta criar um gem quando você pressiona Enter.

Twitch ChatPlay
• A conexão lógica de fallback foi aprimorada para que o Twitch ChatPlay possa recuar se uma conexão
websocket do Twitch ChatPlay não puder se conectar diretamente ao Twitch IRC.
• O nível de amostra do Metastream atualizou os controles de câmera e usuário para combinar o nível
Controllable Chicken.
• O Twitch ChatPlay agora pode enviar sussuros por websockets se a conexão IRC direta falhar.
• O nível TwitchChatBasics agora tem um gráfico de fluxo e interface do usuário simples para demonstrar
como usar a funcionalidade Whisper do Twitch ChatPlay.

UI Editor
• Agora você pode editar texto de várias linhas no componente Text Input.
• O UI Editor agora oferece suporte para alternar entre idiomas.
• Os seguintes nós do Fluxograma foram adicionados:
• Os nós UiTransformComponent para obter e definir a posição e rotação de um elemento
• Os nós UiElementComponent para obter os nós pai e filho

Realidade virtual
• A variável do console hmd_debug é denominada hmd_debug_info.

Diversos
• O arquivo lmbr.exe agora aceita um comando que retorna o projeto ativo atual.
• Se um ativo falhar ao criar, todas as referências a esse ativo no editor exibirão um ponto de exclamação
(!). Você pode clicar no ponto de exclamação para ver o log de compilação do ativo.
• O sistema de entrada foi simplificado ao manipular entradas analógicas e digitais com uma única
entrada. Os seguintes comportamentos foram convertidos para script: seguro, pressionado e lançado.
• A entrada agora possui uma pilha de contexto que você pode manipular usando InputRequestBus no
código ou script.
• Os componentes de configuração de entrada agora possuem uma série de contextos participantes. O
contexto padrão é "" e é ativado quando especificamente pressionado e se a pilha estiver vazia.
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• A entrada filtrada é agora tratada usando o InputEventNotificationBus e convertido em
GameplayNotification no script.
• As vinculações de entrada agora padrão para o teclado em vez de um dispositivo nulo.
• Agora você pode consultar descendentes de pesquisa de uma entidade usando o TransformBus.
• O GameplayNotificationBus não segue mais um modelo e agora usa AZStd::any para seu
argumento.
• A API GameplayNotificationBus foi alterada para OnEventBegin, OnEventUpdating,
OnEventEnd.
• O AZStd::dynamic_pointer_cast agora está disponível somente se o RTTI do compilador estiver
habilitado.
• O AZStd::rtti_pointer_cast agora é uma extensão para conversão shared_ptrs usando
objetos que tenham AZ_RTTI.
• O AZStd::reinterpret_pointer_cast agora é adicionado para corresponder ao padrão C ++ 11.
• O AZStd::polymorphic_pointer_cast foi removido.
• Um novo tipo denominado AZStd::any permite que você armazene e aceite como um parâmetro
qualquer tipo que seja conhecido por AZ_TYPE_INFO ou AZ_RTTI. O novo tipo é usado pelo
GameplayNotificationBus e pode ser passado de e para Lua.
• O sistema de compilação agora está exposto a sinalizadores de compilação para proteção de estouro de
pilha/buffer e alocação de layout de espaço de endereço.
• O /GS (MSVC) agora é ativado por padrão no servidor dedicado, depura destinos e é controlado por
destino em todas as configurações.
• O /DYNAMICBASE (MSVC) agora é ativado por padrão no servidor dedicado, depura destinos e é
controlado por destino em todas as configurações.
• Os seguintes parâmetros de compilação da linha de comando foram adicionados:
• --use-asan – Ativa /GS em MSVC; usa -fsanitize para o endereço no Clang
• --use-aslr – Ativa /DYNAMICBASE em MSVC; usar -fsanitize para a memória no Clang
• As seguintes opções de configuração de destino foram adicionadas e podem ser configuradas por
destino/configuração em wscripts:
• use_asan
• use_aslr
• Há suporte agora para o comando map no modo de versão.

Correções
O Lumberyard Beta 1.8 e 1.8.0.1 incluem as seguintes correções:

Versão Beta 1.8.0.1 do Lumberyard
A versão Beta 1.8.0.1 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Processador de ativos
• O pacote macOS fornece uma versão predefinida do processador de ativos que você pode usar para
compilar os ativos. Por padrão, o processador de ativos inicia no modo proxy, o que significa que os
ativos não são criados no computador local. Em vez disso, o jogo se conecta a um processador de
ativos que é executado no computador especificado no campo Proxy IP Address.
Para criar ativos no macOS, você deve usar o seguinte comando para criar o processador de
ativos localmente e para cada computador no qual você deseja executar o processador de ativos:
lmbr_waf.sh -p all build_darwin_x64_profile --targets=AssetProcessor
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Quando iniciar o processador de ativos, você deve limpar a caixa de verificação Proxy Mode. O
processador de ativos será executado em seu computador local e compilará os ativos para os sistemas
operacionais habilitados no arquivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.

Geppetto
• Atribuir um esqueleto .chr a um arquivo .cdf recém-criado no Geppetto não resulta mais em uma
mensagem de erro ou requer que você carregue um arquivo .cdf diferente primeiro.

Ferramenta Lumberyard Max Export
• O arquivo RC.exe agora está localizado na pasta correta e a ferramenta Lumberyard Max Export
funciona como esperado.

Versão Beta 1.8 do Lumberyard
A versão Beta 1.8 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Áudio
• O ambiente de área de áudio e o aleatório de área de áudio não executa mais o som StopTrigger
quando está desabilitado.
• As fatias que contêm componentes de áudio não falham mais no processador de ativos.

Personagem e animação
• O Geppetto agora oferece melhores mensagens de erro ao lidar com arquivos somente leitura que não
estão no controle de revisão.
• A mesclagem de aimpose de modo de substituição agora usa um ângulo menor ao mesclar.

Cloud Canvas
• A listagem de recursos em um grupo de recursos antes de um projeto ser inicializado agora funciona
adequadamente.
• As métricas agora funcionam conforme esperado para os comandos do Cloud Canvas.
• Ao tentar atualizar uma pilha, você agora verá um aviso de que a atualização de uma pilha alterará os
metadados de segurança, as funções e as políticas.
• Os metadados do FunctionAccess agora são exibido em modelos conforme o esperado.
• O comando lmbr_aws project create do Samples Project não falhará mais se o arquivo
project-template.json não permitir gravação.
• O grupo de recursos de cada gem de nuvem agora é adicionado automaticamente.
• Diversas correções do lmbr_aws incluem um erro que não pode ser tratado para projetos não
inicializados ou ao usar um endpoint inválido. Isso se aplica ao add-login-provider, updatelogin-provider e remove-login-provider.
• O Runtests agora executa corretamente os testes add_resource.
• As janelas Create Deployment e Create Resource Group não têm mais um texto em preto em um fundo
escuro.
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Suporte a consoles
• Os teclados de console agora funcionam adequadamente.

Configurações de FBX
• O Configurações de FBX agora computa corretamente a contagem de quadros de animações
importadas.
• As animações não são mais sempre consideradas como looping.

Lumberyard Editor
• Manter Shift pressionado e clicar com o botão direto do mouse ao navegar na visualização 3D agora
acelera a navegação no editor conforme esperado.

Assistente de configuração Lumberyard
• Várias correções do Assistente de configuração Lumberyard incluem correções gramaticais em
mensagens de erro e descrições, mensagens de erro aprimoradas e instruções de configuração
atualizadas.
• O Assistente de configuração Lumberyard agora exibe corretamente uma mensagem de erro para
caminhos de terceiros que excedem o comprimento máximo permitido. Anteriormente, caminhos longos
eram ausentes.
• Se uma pasta 3rdParty não estiver definida, o diretório em funcionamento não será mais preenchido
com pastas de SDK.

macOS
• O mapa TouchRayCast em FeatureTests agora imprime texto ao posicionar o mouse sobre cada objeto.
• O mapa HumanFeatureEye agora carrega adequadamente no macOS. Você pode carregar o mapa
diretamente do arquivo autoexec.cfg ou do mapa padrão ShadowSkybox.
• Compilando já não resulta mais em um erro "Lista de argumentos muito longa".

Mobilidade
• Quando emitido de um console remoto, o comando map agora funciona corretamente.
• Android:
• O carregamento ao vivo no VFS agora está corrigido no Android.
• A pasta de ativos é gerada corretamente ao empacotar ativos no APK.
• O nível HumanFeatureHair no FeatureTests agora funciona corretamente.
• Agora você pode modificar ícones e telas de abertura.
• iOS:
• Os problemas de iluminação nos mapas decal_sample foram corrigidos.
• As compilações de perfil do Apple TV agora criam e executam corretamente.
• A compilação agora funciona conforme esperado se a lista de argumentos for muito longa.

Redes
• Ao gerar um certificado para Multiplayer Sample, uma pasta de certificados agora também é gerada, se
necessário.
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• O Multiplayer Sample agora tem mensagens de aviso de partícula atualizadas.
• O MultiplayerLobby não trava mais quando você atualiza a lista de servidores no editor.
• O recarregamento quente de um script com o NetBinding não resulta mais em travamento.
• A execução repetida de um script que não cancela o registro do EBuses e aciona uma chamada de rede
não resulta mais em travamento.
• A geração de um EntityId agora é segura entre DLLs de sistemas operacionais que não sejam Windows.
• O DrillerStream não enfrenta mais um problema de loop infinito.
• O Multiplayer Gem não enfrenta mais uma falta de memória relacionada ao driver de socket seguro.
• As conexões agora são lançadas adequadamente no driver de socket seguro.
• A organização do último estado de réplica não resulta mais em travamento.
• O estabelecimento de conexões P2P não falham mais aleatoriamente.
• Os servidores agora limpam as sessões de Amazon GameLift ao desconectar.
• Os conjuntos de dados agora oferecem o carimbo de data e hora de modificação do remetente em vez
da hora que o retorno foi acionado no lado do destinatário.

Editor de partículas
• A direção de geração do componente Particle está corrigida agora.
• O componente Particle agora dá suporte a LODs de partícula.
• Agora você pode navegar no ativo RTPC de áudio do componente Particle.
• O editor não trava mais quando você seleciona Level na lista suspensa de origem Library do
componente Particle.
• Agora, você pode atribuir novos emissores para a biblioteca de partícula como o esperado.
• O componente Particle não enfrenta mais problemas de interface do usuário ao alternar entre bibliotecas
de efeitos de partícula.
• O componente Particle agora exibe somente o nome do emissor. Anteriormente, o nome da biblioteca
também era exibido, que usava espaço de entrada válido.
• A configuração da força do emissor agora é um controle deslizante que varia de -1 a 1. O valor padrão
é -1, que aplica força sobre a curva de tempo de vida do emissor. O valor 0 remove o efeito de curva. O
valor 1 aplica o efeito uniformemente sobre a curva de tempo de vida do emissor.
• Ao remover uma substituição de material da entidade de malha estática, o material agora é recarregado
à quente.
• O pacote do Lumberyard agora inclui todos os ativos, como texturas de reflexo da lente, que são
referenciadas pelas bibliotecas incluídas no pacote.
• Os emissores de partículas GPU e CPU agora se movem na mesma velocidade conforme esperado.

Configurador de projetos
• Diversas correções do Configurador de projetos incluem correções gramaticais e atualizações estéticas
à interface.
• O botão View in directory agora abre quando o diretório de ativos do gem inclui espaços no seu
caminho.

Twitch ChatPlay
• O editor não é mais afetado se você inserir uma configuração de conexão inválida do Twitch ChatPlay.
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UI Editor
• Agora, você pode desfazer ações de novo parentesco em diversos itens.
• No UI Editor, o componente Font agora muda a fonte do texto depois que o estado da ação é ativado.
• No UI Editor, o botão Cancel na caixa de diálogo Save as agora é exibido corretamente.
• As animações de interface de usuário agora são reproduzidas na velocidade adequada no modo de
visualização.
• Os avisos de análise de XML não aparecem mais quando você digita caracteres XML reservados em um
componente Text.
• Quando o elemento Content é dimensionado, o recurso Snap to Children agora faz o ajuste no local
correto.
• O cursor do mouse não é mais visível no mapa uieditor_sample no Android.
• Ao carregar uma tela da interface de usuário e clicar em AI/Physics, uma interface de usuário que não
pode ser fechada não é mais carregada.
• O UI Editor não trava mais devido a problemas de renderização de texto.
• O UI Editor não trava mais quando você seleciona uma animação com elementos removidos.
• O UI Editor não trava mais quando uma tela com uma caixa de rolagem entra no modo de prévisualização ou de jogo e o elemento Content é definido como None.

Realidade virtual
• Os objetos tesselados agora selecionam adequadamente no VR.
• O Samples Project não trava mais se o OSVR HMD estiver conectado e o output_to_cmd estiver
ativado.
• As sombras e linhas pretas não aparecem mais de maneira errada nos cantos de visão no horizonte.
• Os arquivos MP4 não enfrentam mais problemas de reprodução.

Diversos
• A varredura não falha mais ao tentar excluir a pasta NO_TIMESTAMP se ela estiver aberta no Windows
Explorer.
• O editor não trava mais ao passar um URL inválido pelo componente HTTPClient.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos na versão Beta 1.8 do Lumberyard:

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.
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Diretório 3rdParty
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.

Suporte do Android
• O AWS SDK não inicializa corretamente no Android, o que impede que projetos com o AWS Gem
habilitado funcionem corretamente.
• Não há suporte no momento para a API-19.
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O Android Launcher trava quando implantado nos dispositivos GLES 3.0. Para contornar este problema,
implante um dispositivo GLES 3.1 ou superior.
• As telas não são renderizadas no mapa UiIn3DWorld em Android.

Triggers e objetos de área
• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

Pipeline de ativos
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
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em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
• Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os
componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.

Builder SDK
• O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.

Cinemática
• As sequências de entidade de componente não são reproduzidas no macOS e iOS.
• A transformação das rotações do componente usam interpolação de ângulo de euler e representação
interna. Isso pode levar a rotações indesejáveis em determinadas circunstâncias e serão diferentes das
animações da rotação em entidades de objeto (herança).

Cloud Canvas
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
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MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
• A interface do usuário do gerenciador de conteúdo dinâmico aparece em branco com um menu
suspenso não funcional nas seguintes instâncias:
• Se não houver uma pilha de projeto ou implantação.
• Se o projeto do jogo não usa o gem CloudGemDynamicContent, mas está habilitado na solução.
• As pilhas criadas com uma versão anterior do Resource Manager do Cloud Canvas não são compatíveis
com as versões anteriores. Você deve criar novas pilhas.

Sistema de entidade do componente
• A propriedade de chave do tempo de mesclagem nas chaves da câmera em uma trilha Director não
funciona nos componentes Camera.
• As sequências da entidade do componente não funcionam com fatias.
• A animação do componente pode não aparecer suaves em algumas circunstâncias.
• As propriedades FrustumWidth e FrustumHeight do componente Camera não têm efeito.
• Renomear uma entidade do componente e, em seguida, usar Undo ou Redo desfaz a etapa anterior à
renomeação.
• Adicionar pastas em componentes pode causar vários problemas, como a inutilização dos componentes
e faixas.
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• As entidades de componente podem ser arrastadas para o Track View como filhos de outras entidades.
• A funcionalidade de deslocamento não funciona quando você usa a ferramenta para girar ou mover em
entidades de componente com uma animação de visualização de trilha presente. Em nós herdados,
um deslocamento é aplicado a todas as chaves na animação. Essa funcionalidade não funciona em
entidades de componente.
• A transformação de caminhos de animação não é desenhada para entidades de componente na janela
de exibição.
• As câmeras herdadas podem ser adicionadas às sequências da entidade do componente.
• Todas as faixas do componente são consideradas "Outros" na caixa de diálogo Custom Track Colors.
• Ao usar as câmeras da entidade do componente, a visualização pelas câmeras da sequência não
funciona ao entrar e sair do modo AI/Physics.
• No navegador de nó do Track View, as funcionalidades Expand, Expand Entities e Collapse, Collapse
Entities não funcionam nas entidades do componente.
• A funcionalidade Copy e Paste não funciona para copiar e colar as entidades do componente entre as
sequências.
• Ao adicionar uma trilha de ambiente a uma entidade de componente Light, um keyframe inicial não
aparece como esperado no tempo=0, o que inicialmente desabilitaria a sinalização do ambiente para
igualar o valor padrão na luz.
• A desativação de um nó da entidade do componente não desabilita componentes filhos.
• A autogravação não funciona para entidades do componente.

CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

Tipos de dados
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.

Componente Decal
• A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do
jogo atualizarem suas posições frequentemente.

Configurações de FBX
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
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• O Configurações de FBX não carrega adequadamente todas as configurações salvas em um arquivo
fbx.assetinfo. Para contornar este problema, use um editor de texto para ajustar manualmente a
ordem das configurações.
• A raiz do esqueleto deve ser a identidade para importá-los e importar a animação usando o
Configurações de FBX.
• A criação de novos arquivos de personagens (.cdf) produz incorretamente um erro e impede a malha
de desenhar. Para contornar este problema, carregue um arquivo .cdf diferente e o novo arquivo .cdf
será então carregado adequadamente.

FeatureTests
• Os seguintes mapas do FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no macOS, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será processado corretamente no macOS.
• Se você estiver usando o mapa de decalques, um dos decalques está ausente, e o outro está sendo
projetado incorretamente.

Fluxograma
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Gems
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
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• Se um gem tentar usar a biblioteca EditorCore como parte de sua compilação, o compilador do recurso
pode travar ao tentar criar fatias. Para evitar esse problema, não use a biblioteca EditorCore com os
gems.

Geppetto
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não está
funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando até a pasta de cache no
diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos CAF da plataforma do SO de
desenvolvimento atual e do projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.

Mapas de brilho
• Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa
normal de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material,
como normalmente faria, mas sem usar o Editor de substâncias para conectar o mapa normal.

Suporte a exibição de DPI alto
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
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o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

Suporte do iOS
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa uma
afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o Metal
validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode criar
source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings contêm
a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não compactar a
textura.
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.

Amostra herdada (GameSDK)
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.

Elementos de reflexo
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.

Lumberyard Editor
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
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• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor trava se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e iniciar o editor.
Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para resolver este
problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor trava aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como submaterial. Ao usar
o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado, o
editor será minimizado para o modo de janela.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• O Lumberyard Editor trava se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor enquanto a
ferramenta de trajetória do sol é calculada. Para contornar este problema, aguarde a ferramenta para
terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode visualizar a barra de
progresso abaixo da janela de exibição.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.

Assistente de configuração Lumberyard
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2013.
• Somente uma instância ativa do Assistente de configuração Lumberyard é compatível. Não tente
executar várias instâncias.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe.
• Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para fazer download dos SDKs necessários
para o desenvolvimento do Windows usando o Visual Studio 2013 somente no Windows.
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• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar este problema,
faça um dos seguintes:
• Instale o Clang a partir do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Ao selecionar Compile the game code, o Assistente de configuração Lumberyard não indica que o SDL2
é um SDK de terceiros necessário. Para contornar este problema, faça um dos seguintes:
• Selecione recursos de compilação adicionais na página Get started.
• Edite o arquivo SetupAssistantConfig.json (localizado no diretório \lumberyard\dev) para
incluir o seguinte para a entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Após a conclusão da instalação do FBX SDK, você pode ver uma caixa de diálogo do Windows
perguntando se o SDK foi instalado corretamente.

Ferramenta Lmbr_test.cmd
• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Suporte do macOS
• O Processador de ativos não pode ser iniciado através do clique duplo no arquivo da janela Finder.
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• No macOS, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard irá detalhar todos os links
simbólicos criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação para iOS. Para resolver
este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo manualmente todos os
links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração Lumberyard novamente.
• FeatureTests, SamplesProject e MultiplayerSample são atualmente os únicos projetos com suporte e
devem ser executados usando o Xcode.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• O efeito de fluxo de água não funciona corretamente e, dependendo da localização e ângulo da câmera,
desaparece ou para de ser animado.
• Em determinados ângulos de visão, o skybox camera_sample renderiza as fases do dia e da noite
simultaneamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• O macOS não pode compilar com êxito se há espaços no caminho do diretório.
• O pacote macOS fornece uma versão predefinida do processador de ativos que você pode usar para
compilar os ativos. O processador de ativos predefinido não funciona como esperado e não consegue
compilar ativos. Para contornar este problema, você pode usar o comando a seguir para compilar o
processador de ativos localmente e para cada computador onde deseja executar o ativo: lmbr_waf.sh
-p all build_darwin_x64_profile --targets=AssetProcessor
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Quando iniciar o processador de ativos, você deve limpar a caixa de verificação Proxy Mode. O
processador de ativos será executado em seu computador local e compilará os ativos para os sistemas
operacionais habilitados no arquivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.

Mannequin
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Material Editor
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Ao experimentar uma alta latência na conexão de controle de origem, você pode também experimentar
lentidão no desempenho ao pressionar Show checked out materials.
• O Material Editor exibe várias instâncias de um material. Para contornar este problema, clique no botão
recarregar materiais no Material Editor após carregar um nível.

Maya
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Editor de partículas
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• O componente Particle não oferece suporte à modificação dos seguintes atributos dos emissores de
GPU: tom da cor, escala de contagem, escala de velocidade, tamanho global, tamanho da partícula x, y
e aleatória e a duração da vida útil.
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• A colisão do buffer das partículas de GPU pode ter resultados inesperados em determinados ângulos de
visualização.
• Quando estão em um nível, as partículas de GPU movem-se aproximadamente duas vezes mais do que
a velocidade de GPU.
• As partículas de GPU não respeitam as curvas de intensidade do emissor relacionadas à vida útil do
emissor.
• As partículas não são compatíveis com Android ou iOS.

Controle de fonte do Perforce
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.

Física
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.

Compilador de recursos
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• O Compilador de recursos não pode gerar os arquivos GeomCache (.cax) corretamente, fazendo com
que o editor trave. O Compilador de recursos também pode bloquear.

SamplesProject
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.
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Componente de malha estática
• A caixa de seleção Affects Navmesh para o componente Static Mesh não afeta a geração da malha nav.

Terrain Editor
• No Terrain Editor, as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura) permitem apenas
valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você tentar usar valores
decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de 32,4. Você deve
especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retornará valores de altura de 32 ao clicar em
um local com 32,4 de altura real.

Track View
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o subpainel
Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente desabilitado.
Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema, desencaixe o Track
View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você excluir uma sequência de visualização de trilha que contenha um nó de evento, o editor
poderá travar na saída ou durante a alternância de níveis. Esse travamento pode resultar em perda de
quaisquer entidades de componente adicionadas ao seu nível. Para contornar este problema, você pode
excluir o nó do evento da sequência primeiro, salvar o nível e, em seguida, excluir a sequência.
• Se o Track View estiver aberto, o botão Sequence Properties será desativado ao retornar para o modo
de editor do modo de jogo.
• A janela de exibição do menu Sequence Camera é desativada se não há câmeras herdadas no nível.
• O botão Update na caixa de diálogo Render Output não funciona.
• As alterações feitas por você em uma sequência de entidade de componente de visualização de trilha
não serão salvas corretamente se a janela Track View for fechada quando você tentar salvar. Para
contornar esse problema, certifique-se de que a janela Track View esteja aberta antes de salvar as
alterações na sequência da entidade do componente.

Componente Trigger Area
• Os seguintes problemas do componente Trigger Area são conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornandose obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no
início do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
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• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.
• Os seguintes componentes no nível da interface do usuário não podem ser usados em fatias dinâmicas:
Ref de ativos da tela da interface do usuário, Ref de proxy da tela da interface do usuário e Tela da
interface do usuário na malha.

Realidade virtual
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.

Compatível com Visual Studio
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
• Se você tem o Visual Studio 2013 e o Visual Studio 2015 instalados e tentar a compilação, esta falhará e
vai gerar o seguinte erro: "Não há arquivo ou diretório." Isso afeta todas as configurações de compilação.
Para contornar este problema, selecione Visual Studio 2013 e Visual Studio 2015 na página Comece a
usar no Assistente de configuração Lumberyard.

Sistema de compilação do Waf
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.

Variáveis de ambiente do Windows
• Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem
as configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e
Lumberyard. Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não
defina as variáveis do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos
arquivos de configuração.

Diversos
• O método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus passa um contêiner C ++ para Lua, o
que causa um erro.
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• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo: lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
• No editor do Lua, os métodos apresentados ao Lua a partir do EBuses de notificação não são exibidos
na seção Classes Reference. Os métodos dos EBuses de solicitação são exibidos.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.7 (janeiro de 2017)
O Lumberyard Beta 1.7 adiciona novos recursos, melhorias e correções. Já que continuamos aprimorando
o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade de desenvolvedores. Sem sua
participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de erros, o Lumberyard 1.7 não seria tão
forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyard-feedback@amazon.com. Se você ainda
não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa. Você também pode acompanhar novas
mudanças seguindo nosso blog e deixar comentários para nos informar o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 857)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 865)
• Melhorias e mudanças (p. 869)
• Correções (p. 876)
• Problemas conhecidos (p. 883)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.7.
Tópicos
• Instalar o Visual Studio de 2013 e 2015 com o Assistente de configuração Lumberyard (p. 857)
• Projeto de amostra de multijogador e Exemplo de Componente Spawner (p. 858)
• Novos componentes de forma e áudio (p. 860)
• Novo gem de reprodução de vídeo (p. 860)
• Novos recursos de animação: (p. 861)
• ScreenFader adicionado para efeitos de pós-processamento (p. 861)
• Várias atualizações do Cloud Canvas – Cloud Gem Framework, linhas de comando e SDK da
AWS (p. 862)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 863)
• Relatório HTML do scanner de teste AZ atualizado (p. 863)
• Amostra do projeto de realidade virtual demonstra a criação de aplicativos VR (p. 863)
• Vídeo esférico estereoscópico para realidade virtual (p. 864)
• Comentário háptico para controladores de movimento (p. 864)
• O Lumberyard se integra com o Perforce (p. 864)

Instalar o Visual Studio de 2013 e 2015 com o
Assistente de configuração Lumberyard
O Lumberyard adiciona suporte ao Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 ou posterior. Você pode
usar o Assistente de configuração Lumberyard para instalar o Visual Studio 2013, o Visual Studio de
2015 ou ambas as versões. Você deve selecionar pelo menos uma versão para instalar Visual Studio
redistributables adequado.
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O Assistente de configuração Lumberyard fornece conteúdo de SDK de terceiros que é compartilhado
entre o Visual Studio 2013 e o Visual Studio 2015. Somente os arquivos para as versões que você
selecionar são instalados.

Se você usar o arquivo de configuração para o Assistente de configuração Lumberyard, as seguintes
atualizações serão feitas para oferecer suporte ao Visual Studio 2015 e permitir downloads com
reconhecimento de SO:
• As definições de capacidade agora incluem categorias e sistemas host.
• As definições do SDK agora oferecem suporte às categorias de acompanhamento.
• As definições de symlink do SDK agora oferecem suporte às categorias de acompanhamento.
O Waf gera uma solução do Visual Studio que você pode gerenciar com o arquivo
user_settings.options (localizado no diretório \dev\_WAF_). O campo de versão do Visual Studio
neste arquivo é atualizado automaticamente com a versão que você instala. Se você instalar ambas as
versões, o arquivo usa o Visual Studio 2013 como o valor padrão.
Para obter mais informações, consulte Como usar o Assistente de configuração Lumberyard para
configurar seu ambiente de desenvolvimento.

Projeto de amostra de multijogador e Exemplo de
Componente Spawner
O Lumberyard 1.7 inclui os seguintes novos projetos de amostra e exemplos:

Multiplayer Sample (Visualizar)
Um projeto de pré-visualização de amostra de multijogador demonstra como criar e estruturar jogos de
multijogador que usam os vários recursos da biblioteca de redes GridMate. Essa amostra é compatível
somente com PC e oferece os seguintes recursos:
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• Servidor dedicado dividido (parcial) – Como os clientes também podem hospedar sessões de jogos
para reprodução LAN, uma verdadeira divisão nunca é feita quando o cliente não possui um código de
servidor. No entanto, o código está compartimentado e pode ser facilmente dividido.

• Controle de autorização do cliente
• Criptografia – Você pode usar FileDataSource com certificados autoassinados e retenção do certificado
para criptografar o tráfego de rede.
• Características de RPC
• Componente personalizado de vinculação de rede
• Tipo personalizado de marshalling
Como a amostra evolui, o suporte para Amazon GameLift, bem como o desenvolvimento de console e
dispositivos móveis, serão adicionados.
Para obter mais informações, consulte Amostra de multijogador (Pré-visualização para 1.7).

Amostra do script do componente Spawner
O amostra do script do componente Spawner demonstra como configurar um componente spawner
e utilizá-lo com um script Lua simples. Ele facilita a geração de um tempo de design selecionado ou
fatia dinâmica em tempo de execução fornecido na localização de uma entidade com um deslocamento
opcional. A amostra inclui exemplos de todos os eventos e notificações de componentes spawner. Para
obter mais informações, consulte Samples Project – Amostra de script do componente spawner.
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Novos componentes de forma e áudio
O Lumberyard 1.7 adiciona dois componentes de áudio e um componente de forma:
• Componente de áudio listener – Use este componente para adicionar um listener aos componentes
entidades. Quando o componente Audio listener está ativo, ele substitui os listeners de áudio anteriores
(herdados).
• Componente do ambiente da área de áudio – Use este componente para aplicar um efeito ambiental a
entidades que estão se movendo por e ao redor de uma forma. Isso afeta todos os sons que estão em
execução.
• Componente de forma composto – Use este componente para combinar componentes de várias formas
para criar uma forma composta que se comporta como uma forma contígua.
Para obter mais informações, consulte a Referência de componente.

Novo gem de reprodução de vídeo
Com o VideoPlayback Gem você pode reproduzir arquivos de vídeo (por exemplo, .mp4, .mkv e .webm)
até 4K 60fps. O gem usa libavcodec, fornecido pelo FFmpeg ou LibAV, para decodificar o vídeo e fornecer
quadros para o componente de reprodução de vídeo. Depois de habilitar o VideoPlayback Gem, você pode
adicionar o componente correspondente para qualquer entidade em seu nível e especificar o vídeo para
reproduzir. Para obter mais informações, consulte a Gems do Lumberyard.
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Novos recursos de animação:
O Lumberyard 1.7 apresenta os seguintes novos recursos para personagens e animação:
• Os componentes Simple Animation e Mannequin agora oferecem suporte ao movimento raiz acionado
por animação. Isso permite personagens acionados por animação com base em entidades de
componentes.
• As entidades de componente agora oferecem suporte ao preenchimento de valores paramétricos de
mesclagem com base em movimentos físicos.
• Você pode definir parâmetros de mesclagem personalizados de C++ ou script Lua pelo EBus
CharacterAnimationRequestBus. Isso permite a manipulação de tempo de execução de
parâmetros de mesclagem por instância de C ++ ou Lua.
Para obter mais informações, consulte Personagens e animações.

ScreenFader adicionado para efeitos de pósprocessamento
ScreenFader, que tem um efeito semelhante ao nó Fluxograma Image:ScreenFader, foi adicionado ao
grupo de efeitos de pós-processamento. É possível definir os seguintes parâmetros:
• Enable – Determina se ScreenFader está ou não ativo para o grupo de efeitos de pós-processamento
• FadeInTime – Tempo, em segundos, para o fader da tela aparecer, uma vez habilitado
• FadeOutTime – Tempo, em segundos, para que o fader da tela desaparecer, uma vez desabilitado
• ScreenCoordinates – Determina onde o fader quad da tela é renderizado
• FadeColor – Define a cor do quad, multiplicando a cor pela textura especificada; se nenhuma textura for
especificada, o quad será uma cor sólida
• TextureName – Caminho da textura a ser usada para o fader da tela
O exemplo a seguir demonstra como usar este efeito em um arquivo .xml:
<PostEffectGroup priority="2" hold="1">
<Effect name="ScreenFader">
<Param name="Enable" floatValue="1.0"/>
<Param name="FadeInTime" floatValue="2.5"/>
<Param name="FadeOutTime" floatValue="1.0"/>
<Param name="ScreenCoordinates" vec4Value="0.0,0.0,1.0,1.0"/>
<Param name="FadeColor" vec4Value="0.2,0.7,0.7,0.5"/>
<Param name="TextureName" stringValue="textures/StyleTown/_dev_Blue_Light.tif"/>
</Effect>
</PostEffectGroup>
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Várias atualizações do Cloud Canvas – Cloud Gem
Framework, linhas de comando e SDK da AWS
O Lumberyard 1.7 apresenta diversas atualizações para o Cloud Canvas:
• Os seguintes comandos foram adicionados para definir os parâmetros do grupo de recursos:
• lmbr_aws list-parameters
• lmbr_aws set-parameters
• lmbr_aws clear-parameters
• O comando a seguir foi adicionado para visualização de saída de log da função do Lambda: lmbr_aws
get-function-log
Estes dados são recuperados a partir de um arquivo de log do Amazon CloudWatch.
Para obter mais informações, consulte Cloud Canvas.

Atualização do SDK da AWS
O SDK da AWS foi atualizado para a versão 1.024, que remove os arquivos .pdb e bibliotecas dos
serviços que não estão sendo usados. Isso também reduz o tamanho do SDK. As bibliotecas C ++ nativas
que não estão incluídas na distribuição ainda estão acessíveis através de outros serviços do Cloud
Canvas, como o cliente HTTP.
As bibliotecas nativas C++ para Lumberyard 1.7 incluem os seguintes serviços:
• Serviços
• Amazon GameLift
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda
• Mobile Analytics
• IAM
• Amazon Cognito Identity
• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• AWS STS
Se você precisar de acesso aos arquivos .pdb ou bibliotecas que foram removidas, entre em contato com
o suporte do Lumberyard.

Cloud Gem Framework Gem executa chamadas de API do C++
da AWS
O Cloud Gem Framework Gem fornece classes C++ e interfaces EBus. Você pode usá-los para executar
chamadas de API C ++ da AWS pelo sistema de execução de trabalho do Lumberyard. Isso permite o
processamento de operações em threads em segundo plano gerenciados pelo sistema de trabalho. Para
obter mais informações, consulte Gems do Lumberyard.
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Novos recursos do Amazon GameLift
Os seguintes recursos foram adicionados para GameLift:
• Acesso remoto para instâncias do GameLift – Acesse remotamente instâncias individuais executadas em
uma frota do Amazon GameLift. Este recurso é útil para depurar problemas de ativação e desempenho
da frota e para monitorar a atividade do servidor de jogos em tempo real. Acesse instâncias do Windows
usando um cliente de protocolo de área de trabalho remota (RDP) ou conecte-se a instâncias do Linux
com um cliente SSH. Para obter mais informações, consulte Conexão a instâncias de frota.
• Suporte de região expandida – Implante as frotas de servidores de jogos mais perto de seus jogadores
para minimizar a latência da jogabilidade. Use o GameLift para implantar frotas nestas cinco regiões
adicionais: São Paulo, Mumbai, Seul, Cingapura e Frankfurt. Consulte as Regiões e endpoints com
suporte pelo GameLift e uma lista completa de tipos de instâncias disponíveis em cada região, com
informações de preços.

Relatório HTML do scanner de teste AZ atualizado
O scanner de teste AZ é uma ferramenta para executar testes de unidades que são incorporados em
bibliotecas e executáveis no Lumberyard. O mecanismo de varredura produz três tipos de arquivos, um
dos quais é um arquivo .html que contém um resumo dos resultados do teste de toda a verificação,
marcado com a hora por padrão. O relatório .html agora também mostra testes desabilitados e inclui uma
legenda de cores. Para obter mais informações, consulte Como usar o scanner de teste AZ.

Amostra do projeto de realidade virtual demonstra a
criação de aplicativos VR
A amostra do projeto de realidade virtual é um modelo que você pode usar para criar aplicativos de
realidade virtual (VR) para qualquer dispositivo compatível. A amostra é configurada com o conjunto
base de gems que você precisa para VR. Para obter mais informações, consulte Amostra de projeto de
realidade virtual.
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Vídeo esférico estereoscópico para realidade virtual
O sistema de reprodução de vídeo oferece suporte ao vídeo esférico estereoscópico que você pode usar
em um projeto de realidade virtual. O vídeo estereoscópico é obtido com uma classe StereoTexture que
estende a classe Texture básica e substitui o método Apply. O componente Video Playback preenche
as duas texturas (esquerda ou direita) que são aplicadas ao olho que está sendo renderizado.

Comentário háptico para controladores de movimento
O Lumberyard usa um sistema de comentário de força para comentário háptico para controladores de
movimento. Um novo recurso permite especificar o dispositivo de entrada para enviar comentários. Você
pode definir o parâmetro Input Device Type no nó Game:ForceFeedbackTriggerTweaker para um dos
seguintes
• Gamepad
• Joystick
• Teclado
• MotionController
• MotionSensor
• Mouse
• TouchScreen
Para obter mais informações, consulte a Referência de nó do Fluxograma.

O Lumberyard se integra com o Perforce
O Lumberyard se integra com o Perforce como uma solução de controle de origem. O mecanismo usa
o comando p4 set para configurar as definições e o cliente visual Perforce (P4V) para sincronizar
seletivamente e enviar ativos alterados. Você pode usar a caixa de diálogo Perforce Settings em
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Lumberyard Editor para configurar como o Lumberyard se conecta ao Perforce. Para obter mais
informações, consulte Como usar o plug-in do Perforce com o Lumberyard.

Sistemas e ferramentas de visualização
Os seguintes sistemas são uma visualização dos novos recursos sobre os quais gostaríamos
de receber comentários. Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um e-mail para lumberyardfeedback@amazon.com.
Tópicos
• Novo Navegador de ativos substitui o navegador de arquivos (p. 865)
• Novos recursos do Configurações de FBX (p. 866)
• Suporte para dispositivos móveis – métodos aprimorados para compilações de implantação (p. 867)
• Novos componentes e recursos do UI Editor (p. 868)

Novo Navegador de ativos substitui o navegador de
arquivos
O Navegador de ativos exibe todos os ativos de projeto em uma pasta de origem e visualização de
arquivos para permitir a interação e o acesso rápidos. Os ativos de origem também são exibidos com seus
produtos. Por exemplo, um arquivo .fbx apareceria com suas malhas e animações. O Navegador de
ativos também inclui outros recursos:
• Interação de arrastar e soltar
• Menus de contexto com clique do botão direito do mouse para cada ativo
• Filtragem de nome de ativo
Você pode usar o Navegador de ativos com os componentes do editor—como a janela de exibição, Entity
Outliner e Entity Inspector—para aprimorar seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. Ele substitui o File
Browser original.
Para abrir o Navegador de ativos, clique em View, Open View Pane, Navegador de ativos. Você pode
encaixar a janela Navegador de ativos no Lumberyard Editor.
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Novos recursos do Configurações de FBX
O Lumberyard 1.7 apresenta os seguintes novos recursos do Configurações de FBX:
• Regra de nível de detalhes (LOD) para malhas estáticas e com skin
Use esta regra para definir uma geometria diferente para o sistema de tempo de execução LOD com
base na distância da câmera. Como resultado, você terá melhor controle sobre as características de
desempenho das malhas no jogo.
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• Processamento padrão dos arquivos .fbx
Quando um arquivo .fbx é carregado pela primeira vez no Configurações de FBX, um conjunto padrão
de grupos e regras é gerado que reflete os dados em um arquivo. Este processo reduz o número de
etapas necessárias para você configurar a maioria dos arquivos. Além disso, este processo é usado
para novos arquivos .fbx que não tem manifesto baseado em quais seriam as configurações padrão.
Para arquivos .fbx simples que têm um único ativo, nenhuma ação do usuário é necessária.
• Importação com base em EBus
O processo de importação de um arquivo .fbx para o formato SceneGraph do Lumberyard foi
reformulado. O arquivo .fbx agora é importado de maneira análoga à exportação por um EBus, que
envia contextos de importação representando diferentes fases do processamento de uma parte discreta
dos dados do FBX. Os importadores são gravados para executar etapas de processamento específicas
em resposta aos contextos e a lista de importação no EBus. Isso permite que você crie etapas de
importação personalizadas para definir dados de sistemas de tempo de execução para usar.
Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com o Configurações de FBX.

Suporte para dispositivos móveis – métodos
aprimorados para compilações de implantação
Você pode usar o Lumberyard para criar jogos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s
Plus, iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola
Nexus 6). Os recursos adicionados incluem:
• O suporte para compilações de implantação em dispositivos Android diretamente do Lumberyard Editor
usando a Deployment Tool. Não é mais necessário usar as ferramentas de linha de comando. Para
obter mais informações, consulte Criação de jogos para Android usando o plug-in da ferramenta de
implantação do Lumberyard Editor.
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• A expansão do OBB para Android foi adicionada, o que permite que você envie jogos maiores que
100MB.
• O suporte para o uso do script AppDetective para implantar compilações do iOS e Android no AWS
Device Farm. Você pode testar seu jogo no Lumberyard pelo intervalo de dispositivos no Device Farm
em vez de hospedar um PC em um endereço IP público. Para obter mais informações, consulte Como
usar o AppDetective para testar sua compilação no AWS Device Farm.

Novos componentes e recursos do UI Editor
Com o UI Editor você pode criar, visualizar e personalizar elementos da interface do usuário como menus,
botões e o heads-up display (HUD). Os componentes e recursos adicionados incluem:
• Use os componentes UiTooltip e UiTooltipDisplay para adicionar dicas de ferramentas a um elemento
interativo em sua tela de interface de usuário.
• Configure o número de slots de caracteres em uma textura de fonte. Você pode selecionar uma fonte
diferente para cada idioma.
Para obter mais informações, consulte Sistema de interface do usuário.
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Melhorias e mudanças
As atualizações para sistemas e funcionalidade do Lumberyard incluem:

Aviso prévio para alterar em Lumberyard Beta 1.8
• O Lumberyard Beta 1.8 introduzirá mudanças consequentes no contexto do comportamento. As
melhorias significativas do Lumberyard Editor incluem substituição do script de contexto existente por
um novo contexto de reflexão. Para garantir uma experiência de atualização suave, estamos fornecendo
todas as informações, etapas e ferramentas com antecedência. Os detalhes estão descritos em nossos
fóruns.

Pipeline de ativos
• A API Job do Processador de ativos permite que você consulte o status de trabalhos de compilação
específicos do editor e outras ferramentas. Essa API agora permite que você escale os trabalhos
que são retornados para a parte superior da fila de compilação para a priorização. Se você está
desenvolvendo novos recursos e editores, é possível usar essa API para consultar o status de seus
ativos, recuperar arquivos de log e encaminhar trabalhos.
• Agora você pode declarar tipos de ativos críticos no arquivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.
Isso permite que os tipos de ativos compilem e escalem até o topo da fila de compilação antes que o
tempo de execução ou o editor possam começar a ser executados.
• As fatias dinâmicas são agora consideradas como ativos críticos.
• A prioridade de copiar trabalhos é honrada se estiver presente no arquivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini. Isso permite que você organize tarefas em pedidos de
prioridade, mesmo durante a fase de cópia.

Áudio
• Renomeados os seguintes componentes de áudio EBus para consistência em todos os componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.
• Os fragmentos que são reproduzidos em uma entidade de componente (AZ::Entity) agora podem
executar gatilhos de áudio e efeitos de partículas em seus ProcClips.
• Um conjunto básico de testes de unidade foi adicionado ao CrySoundSystem, que faz parte de um
esforço para aumentar a cobertura de teste unitário no Lumberyard.
• A capacidade de ter outro listener para substituir o padrão foi aprimorada. Isso não inclui suporte
completo para vários listeners ativos.

AzCodeGenerator
• Um novo formato de tags e anotações com escopo foi implementado.
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• O perfil foi adicionado à ferramenta do gerador de código AZ para análise de clang de tempo e execução
de script. Para obter mais informações, consulte Gerador de código AZ.

AzTestScanner
• A capacidade de especificar vários arquivos de lista branca ou negra foi adicionada.
• Foi adicionada uma nova localização para os arquivos da lista branca e negra padrão. O arquivo de lista
negra padrão também é incluído com a compilação.
• A capacidade de lista branca usando arquivos de especificações foi removida. A lista branca não é mais
ativada por padrão.
• Os sinalizadores que são usados para incluir gems e projetos em uma lista branca foram removidos.

Cloud Canvas
• O Gerenciado de recursos agora valida dados de entrada conforme você digita.
• O Resource Manager agora tenta remover todo o conteúdo de buckets do S3 antes que eles sejam
excluídos por uma operação de atualização de pilha.
• Os comandos a seguir agora tem uma opção --confirm-resource-deletion:
• update-project-stack
• delete-project-stack
• upload-resources

Componentes
• O componente Light agora está separado em quatro componentes para permitir um controle mais
granular: Point Light, Area Light, Projector Light e Environment Probe.
• O componente Environment Probe agora inclui as configurações para fallout de projeção e atenuação da
caixa.

Configurações de FBX
• Várias melhorias na interface do usuário e fluxos de trabalho incluem:
• Suporte para uma lista de arquivos recentes na ferramenta.
• Validação para determinados campos de texto.
• Rolagem automática para o mais novo grupo ou regra que foi adicionado.
• Um navegador que lembra o último caminho navegado.
• Uma confirmação se uma ação do usuário resulta em alterações perdidas.
• Um botão Reset All que retorna Manifest para o estado padrão.
• Um botão Enable Update que está disponível somente se houver configurações alteradas.
• Quando um arquivo .fbx é importado, os trabalhos do processador de ativos são movidos para o topo
da fila de trabalho.
• SceneGraphChildIterator foi adicionado, que itera por meio de um filho do nó.
• A apresentação de registro de erros foi melhorada.

Fluxograma
• Ao iniciar o editor do Fluxograma, você verá agora uma caixa de diálogo que apresenta a nova solução
de script visual do Lumberyard que se integra com o novo sistema de entidade de componente.
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Incentivamos que você utilize o Lua para as suas necessidades de script. Para obter mais informações,
consulte Scripts Lua.
• O nó Fluxograma do ColorGradient foi adicionado ao CryAction.

Geppetto
• Agora você pode usar o Geppetto para editar as seguintes informações que aparecem no arquivo
.chrparams relacionadas ao esqueleto:
• Ossos de esqueleto usados para definir a caixa delimitadora
• Configurações de extensão de caixa delimitadora
• Listas de inclusão de ossos de esqueleto LOD
• Seis definições de seções IK
Isso simplifica o processo, removendo a necessidade de você editar manualmente o arquivo
.chrparams, conhecer as informações do arquivo e procurar nomes comuns para o esqueleto.
• O desempenho do recurso Live Reload para os arquivos .anm, .chr e .skin foi melhorado em até
50%.

Lua Editor
• Agora você pode personalizar cores, fontes e realce de sintaxe.
• O status da depuração agora está mais explicitamente exibido.
• A Referência de classes agora trunca strings à direita.
• Agora você pode usar os seguintes atalhos de teclado:
• Pressione Tab quando o texto for selecionado para bloquear o recuo.
• Pressione Shift+Tab (com ou sem texto selecionado) para retirar o recuo do texto.
• Os documentos abertos anteriormente agora são restaurados quando o editor é aberto.
• Os arquivos somente leitura agora exibem um cursor sem piscar para indicar a entrada de texto.

Lumberyard Editor
• Se um objeto for atingido, o ponteiro do objeto agora estará desmarcado. Este comportamento é
semelhante se uma colisão é mais próxima do que uma colisão anterior.
• Os seguintes componentes possuem ícones atualizados:
• Tag
• Vinculação de rede
• Física do personagem
• Restrição física
• Ragdoll
• Primitive Collider
• Árvore de comportamento
• Navegação
• Os eixos XYZ agora são coloridos na grade de propriedades para campos de componente de
transformação.
• A visualização de entidades foi aprimorada na janela de exibição e, ao mesmo tempo, no modo de ajuda
da barra espaço.
• O sombreamento Illum agora tem uma funcionalidade Dissolve.
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Assistente de configuração Lumberyard
• Se disponíveis, os arquivos zip armazenados em cache de downloads anteriores agora são usados.
• Se disponíveis, informações da lista de arquivos armazenados em cache para SDKs de terceiros agora
são usadas.
• O Assistente de configuração Lumberyard, Configurador de projetos e lmbr.exe agora estão
localizados no diretório \dev\tools\LmbrSetup.
• O Assistente de configuração Lumberyard agora lida com manifestos vazios ou ausentes ao tentar fazer
downloads dos SDKs.
• O Assistente de configuração Lumberyard manipula melhor as substituições de URLs com ou sem
barras oblíquas.
• O Assistente de configuração Lumberyard não reutiliza o conteúdo da lista de arquivos armazenados
em cache para outras versões do Lumberyard. Isso evita que um nova instalação do Lumberyard que
reutiliza uma pasta 3rdParty mais antiga utilize o conteúdo da versão incorreta do Lumberyard.
• O Configurador de projetos agora monitora os recursos que você selecionou e impede que você tente
uma tarefa que não está configurada para ser concluída. Por exemplo, você não poderá criar um projeto
até que você esteja configurado para compilar o código.
• A validação de SSL foi aprimorada para rejeitar mais cifras que não são confiáveis.
• As bibliotecas do Linux agora são obtidas por download separadamente para usuários do Windows que
estiverem configurando Linux.

Metastream Gem
• As variáveis de console metastream_serverPort e metastream_docroot estão obsoletas. Você
pode usar a nova variável do console metastream_serverOptions para configurar as opções do
servidor HTTP local.
• A variável de console metastream_enabled agora é somente leitura e representa o estado do servidor
HTTP local. 0 = desativado | 1 = habilitado.
• Agora você pode controlar o local do servidor HTTP usando o seguinte:
• Comandos do console metastream_start e metastream_stop
• Em C++, o MetastreamRequestBus
• Agora você pode gerenciar melhor os dados que são adicionados ao cache do Metastream. Para obter
mais informações, consulte Metastream Gem.
• A API C ++ agora formata seus dados em strings JSON. Anteriormente, você precisava formatar seus
dados manualmente.

Mobilidade
• Android:
• Agora você pode adicionar arquivos .pak gerados pelo usuário, como o arquivo .pak de
sombreamento, para um criar um APK. Isso permite que você crie jogos que são totalmente enviados.
• Agora você verá o registro adicional para GPUs durante a inicialização. Isso pode ajudá-lo a
diagnosticar por que um dispositivo específico não consegue executar uma compilação.

Componente de navegação
• O componente Navigation agora pode mover fisicamente as entidades físicas. As configurações
compatíveis para o movimento baseado em física incluem:
• Física do personagem com uma malha com skin
• Física do corpo rígido com uma malha com skin e uma combinação de forma e collider primitivo
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• Malha estática com um collider de malha
Todas as entidades ainda podem ser movidas de forma não física.
• O suporte para seguimento do caminho foi aprimorado.
• Os testes de unidade desatualizados foram removidos do diretório \dev\Code\Engine\LmbrCentral
\source\Ai\NavigationComponentTest.cpp.

Redes
• A integração do GameLift agora usa o SDK 1.0.24 nativo da AWS.
• Os endereços IP e IDs de sessão para clientes em uma sessão do GameLift não são divulgados para
obter mais segurança.
• O servidor dedicado agora oferece suporte à compilação do Linux para permitir a execução de
servidores Linux em vez de servidores Windows. Esta opção pode ser mais barata e mais estável.
• A capacidade de normalizar dados para um orçamento especificado de rede foi adicionada à tela
principal do Network Profiler. Por padrão, isso é ativado para o Replica Profiler com o antigo valor
predefinido.
• O Network Profiler agora exibe o uso em um gráfico de área em vez de um gráfico de linha para
aumentar a legibilidade.
• Uma nova API permite a autenticação assíncrona dos jogadores em novas conexões.
• Os cookies dos DTLS agora são usados durante o handshake DTLS para ajudar a reduzir as tentativas
de falsificação de IP.
• Os limitadores de taxa foram adicionados ao número de pacotes de entrada por conexão para ajudar a
impedir ataques de DoS.
• Os serviços online foram reformulados para que cada sistema operacional tenha seu próprio barramento
de recurso e não esteja limitada por APIs de denominador comum. O serviço online de LAN foi removido
porque não é mais necessário.
• As seguintes alterações se aplicam ao gerenciamento de certificados FileDataSource:
• Agora os certificados devem ser incluídos nos ativos do jogo em uma pasta chamada Certificates.
• Os arquivos PEM agora são copiados pelo processador de ativos. Por exemplo, GameProjectName/
certificates/selfsigned.cert.pem e GameProjectName/certificates/
selfsigned.key.pem

Controle de fonte do Perforce
• Para melhorar a experiência geral do usuário com as operações de controle de origem e Lumberyard, as
seguintes atualizações foram feitas:
• Suporte SSL adicionado ao plug-in e ao componente Perforce.
• Configurações unificadas entre o plug-in e o componente Perforce.
• Suporte adicional para especificar conjunto de personagens na janela de configurações de conexão
do Perforce.

Ragdoll
• O Ragdoll agora é compatível com mensagens PhysicsComponentRequestBus para AddImpulse e
SetVelocity.
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Scripts
• Agora você pode destruir hierarquias de entidade usando o método
DestroyGameEntityAndDescendants no GameEntityContextRequestBus.
• O método DestroyGameEntity(AZ::Entity*) foi excluído do GameEntityContextRequestBus.
Agora você deve usar IDs para exclusões da entidade.
• O componente Character Physics agora oferece suporte a GetVelocity, AddImpulse e GetMass
pelo PhysicsRequestBus.
• O script EntityLookAt foi adicionado para permitir que uma entidade enfrente a outra.

Fatias
• Os descendentes agora são automaticamente incluídos ao duplicar, excluir e empurrar entidades para
fatias.
• O suporte para enviar adições de entidades e exclusões para fatias existentes foi melhorado.
• O gerenciamento de transformação em fatias foi simplificado, melhorando a robustez e a manutenção de
dados.
• A rotação do espaço mundial agora pode ser encaminhada para a entidade raiz da fatia.
• O compilador de fatia dinâmico já não constrói contêineres vazios para ativos que não precisam
carregar.
• O compilador de fatias agora carrega gems sem criar os componentes do sistema.

Twitch ChatPlay
• O Twitch ChatPlay agora oferece suporte à conexão com o IRC do Twitch por meio de websockets.
• Foram adicionadas novas variáveis de console que permitem que você configure como o Twitch
ChatPlay se conecta ao IRC do Twitch:
• chatplay_IRCPorts
• chatplay_IRCSSLPorts
• chatplay_WebsocketPorts
• chatplay_WebsocketSSLPorts
Você pode definir essas novas variáveis de console com pares priority:port delimitados por vírgula.

UI Editor
• Foram adicionados novas interfaces de C ++ de listener e chamadas de retorno para todos os
componentes interativos de interface do usuário.

Realidade virtual
• O Oculus SDK foi atualizado de 1.5 para 1.9, removendo arquivos desnecessários.
• O OpenVR SDK foi atualizado da versão 1.0.0 para 1.0.3.

Sistema de compilação do Waf
• Uma nova estrutura de biblioteca de terceiros foi introduzida que o gerenciamento inclui, caminhos
de bibliotecas e muito mais, em um local consolidado para bibliotecas de terceiros. A definição para
cada uma das bibliotecas agora pode ser determinada especificamente para o sistema operacional
compatível. Anteriormente, a definição era definida em cada um dos arquivos wscript. Esta alteração
limpa significativamente as definições do projeto.
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• A estrutura de biblioteca de terceiros agora lida com a lógica que determina quando compilar
a versão estática ou dinâmica de uma dependência de terceiros. Como resultado, o código
BuildNativeSDKLibraryList foi removido.
• Certas bibliotecas de terceiros agora são pré-compiladas e entregues durante o processo de download
de terceiros. Anteriormente, essas bibliotecas eram criadas durante o processo de compilação normal,
adicionando sobrecarga na detecção de dependências e atualizações para os arquivos de código-fonte
de terceiros e compilação das bibliotecas.
• Não é mais necessário informar uma especificação de projeto ao compilar destinos não monolíticos. A
especificação do projeto só é necessária na compilação de projetos monolíticos, projetos específicos
e para o Visual Studio Solution Generator. Você não precisa informar a especificação do projeto se
estiver compilando em depuração ou perfil em sistemas operacionais que não criam compilações
monolíticas automaticamente, como win_x64 e mac. O comportamento padrão é compilar todos os
projetos marcados como compatíveis para o sistema operacional e a configuração de destino.
• Para um controle mais granular, agora você pode configurar uma palavra-chave skip por sistema
operacional. Isso permite que você pule os tipos de ativos de processamento que não são necessários
para um determinado SO. Lumberyard tem padrões de exclusão que ignoram extensões de arquivo.
• A palavra-chave autod para uselibs foi removida porque a detecção de Qt agora é processada por
sistema operacional e por configuração. Anteriormente, a palavra-chave autod era usada porque a
detecção de Qt era tratada globalmente e tanto a depuração quanto a liberação de bibliotecas de Qt
eram configuradas por sistema operacional.
• A palavra-chave build_in_dedicated foi removida porque a descrição do projeto agora usa
a palavra-chave configurations para determinar a configuração para construir um projeto.
Anteriormente, a palavra-chave build_in_dedicated era usada para restringir compilações para o
sistema operacional dedicado.

Diversos
• A depuração otimizada agora está habilitada para o Microsoft Visual Studio 2013 para ajudar a melhorar
as capacidades de depuração. Esta opção está habilitada por padrão para o Visual Studio 2015.
• Os pacotes de terceiros foram removidos dos pacotes Mac e Console para obter consistência com a
funcionalidade do pacote do PC. Cada pacote agora está disponível como arquivos zip individuais.
• Um novo controle de propriedade foi implementado para lidar com valores CRC não assinados de 32
bits (hexadecimal de 8 dígitos). Esse controle de propriedade é útil quando você importa valores CRC
hexadecimais de 32 bits de uma fonte externa, como um programa personalizado que não faz parte do
Lumberyard Editor. O nome do manipulador é CRC e pode ser usado em qualquer campo inteiro não
assinado de 32 bits.
• O Bin64 já não é a pasta Bin64 de destino para Windows.
• O Lumberyard oferece suporte a compiladores do Microsoft Visual Studio 2013 e 2015. Mesmo se você
estiver no mesmo host do Windows, os binários serão diferentes. Para consistência, a pasta de destino
agora representa o sistema operacional de destino para a qual você está criando. Como resultado, cada
compilador do Visual Studio estará em uma pasta padrão diferente: Bin64vs2013 e Bin64vs2015.
• O Qt foi atualizado para a versão 5.6.2, que inclui correções necessárias para encaixar janelas.
• Ao usar folhas de estilo Qt, o novo estilo foi implementado para Lumberyard Editor. Isso inclui
atualizações para os quadros das janelas, barras de título e esquemas de cores.
• Foi adicionada uma nova biblioteca AzQtComponents que inclui widgets personalizados do Lumberyard.
O AzQtComponents pode ser usado como uma biblioteca estática ou compartilhada (dll). Outros widgets
compartilhados serão mesclados para essa biblioteca no futuro.
• Agora você pode usar o recurso Convert to Editor para converter os objetos herdados Brush e
GeomEntity em entidades de componente.
• A API DestroySliceByEntityId foi adicionada ao GameEntityContextRequestBus. Você pode usar
essa API para destruir instâncias de fatia inteiras.
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• Os eventos OnSpawnBegin e OnSpawnEnd foram adicionados à API de script Lua e EBus refletido do
componente Spawner.
• O TagGlobalNotificationsBus foi adicionado para habilitar notificações quando uma determinada
tag de entidade (ID de barramento) é adicionada ou removida.
• O AddAngularImpulse foi adicionado ao PhysicsComponentBus.
• A rotação do espaço mundial agora pode ser encaminhada para a entidade raiz da fatia.
• As vinculações de entrada agora podem ser substituídas no tempo de execução e salvas no perfil ativo.
• Agora você pode editar as ligações de entrada clicando no ícone do joystick no componente Input.

Correções
As versões Beta 1.7, 1.7.0.1 e 1.7.0.2 do Lumberyard incluem as seguintes correções:

Versão Beta 1.7.0.2 do Lumberyard
A versão Beta 1.7.0.2 do Lumberyard inclui a seguinte correção:

Remote Shader Compiler
• Agora, você pode usar uma lista de permissões para especificar os endereços IP que podem se
conectar ao compilador de sombreamento remoto. Para obter mais informações, consulte Criação de
uma lista de permissões para o Remote Shader Compiler.

Versão Beta 1.7.0.1 do Lumberyard
A versão Beta 1.7.0.1 do Lumberyard inclui a seguinte correção:

Projeto de exemplo para multijogador
• O projeto MultiplayerSample requer uma pasta certificates no diretório \dev
\MultiplayerSample. O executável do Lumberyard agora inclui a pasta certificates durante o
processo de instalação.

Versão Beta 1.7 do Lumberyard
A versão Beta 1.7 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Pipeline de ativos
• O Processador de ativos não processa mais continuamente um arquivo denominado newpreview no
Material Editor.
• O editor não trava mais enquanto aguarda o Processador de ativos processar os trabalhos.
• O método em que os IDs de ativos são armazenados no catálogo de ativos e o registro é atualizado para
resolver qualquer problema entre os ativos não canônicos e os herdados.

Áudio
• O editor não trava mais ao usar os nós no gráfico do componente do Audio:Trigger Fluxograma.
• Nível de escopo de bancos de som agora são corretamente salvos por ACE.
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Personagem e animação
• O atraso extra nos quadros entre a entidade e as transformações físicas foi eliminado.
• As verificações épsilon do movimento original foram corrigidas, permitindo agora que pequenos
movimentos se propaguem.
• Geppetto:
• Ao importar várias animações ao mesmo tempo, todas elas são importadas agora corretamente.
Anteriormente, apenas a primeira animação era importada.
• O clique duplo em um CDF carregado não reporta mais relatórios falsos de erros na primeira vez em
que as animações são carregadas.
• Os atalhos de teclado para Undo, Delete, Copy, Filter e Cut and Paste agora funcionam como
esperado nos painéis Assets, Properties e Scene Parameters.
• Plug-in/Exporter do Maya:
• O Lumberyard Editor não trava mais quando os arquivos .chr exportados ou sobrescritos estão
abertos e executando as animações.
• Mannequin:
• O menu File tem um item New Preview que permite a configuração dos arquivos iniciais das definições
do novo controlador do Mannequin.
• Hotloading:
• O hotloading de skin não enfrenta mais problemas se o skin recém-carregado tiver um número
diferente de esqueletos do que o anterior.

Cinemática
• O nó Material no Track View agora oferece suporte à animação Emissive Intensity (Intensidade
emissiva) nos materiais. A trilha Emission foi renomeada para Emissive Color para ser consistente com o
Material Editor.

Cloud Canvas
• No nível de demonstração Don't Die, agora é exibida uma mensagem de erro quando as credenciais de
Cloud não estão configuradas e você está tentando entrar no modo de jogo.
• O botão Add resource não está mais no mesmo local.
• O botão Remove resource group agora funciona conforme o esperado.
• lmbr_aws agora reconhece projetos inválidos no arquivo bootstrap.cfg.
• No Credentials Manager, você deve inserir uma chave da AWS e uma chave secreta da AWS ao editar
um perfil.
• Resource Manager do Cloud Canvas:
• Se houver falha em uma chamada de AWS, a atualização da pilha não vai mais falhar no seu
rastreamento.
• As caixas de edição de texto nas janelas Create Deployment e Create Resource Group não mais
exibir texto preto em um plano de fundo escuro.
• Grupos de recursos recém-criados agora são selecionados após a criação.
• Um erro de configuração de recursos não é mais exibido quando uma implantação é criada
inicialmente.
• As funções Lambda não podem ser criadas com uma sequência de caracteres inválidos para um
handler.
• As funções Lambda não podem ser criadas com um handler vazio.
• O handler do Lambda agora valida para o tamanho máximo.
• O DynamoDB não pode ser criado com um nome de hash inválido.
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• A busca da lista Import From não diferencia mais letras maiúsculas de minúsculas.
• Os recursos importados não podem ter um nome de recurso inválido.
• Pressionar Enter agora abre pastas.

Sistema de entidade do componente
• Entidades do componente agora são corretamente classificadas na ordem de ativação no editor.
• A escalabilidade de uma entidade com um componente de malha estática agora suprime corretamente
uma área do navmesh.
• As entidades manipuladas pelo componente Navigation não perdem mais suas transformações.
• O componente Trigger Area não está mais posicionado no quadro anterior da entidade do trigger.

Componente Decal
• A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada.

Fatias dinâmicas
• A geração de uma fatia dinâmica que usa uma área de navegação e barramento de solicitação do
componente de navegação agora se aproxima da entidade de destino como esperado.
• Assertivas e erros que podem ocorrer em certas operações de envio de fatia foram corrigidos.
• Os problemas de compilação de fatia dinâmica relacionados aos módulos Gems e a expansão da
referência de ativos indesejados foram corrigidos.
• As fatias dinâmicas contendo referências a entidades de propriedade de nível agora funcionam como
esperado no modo de jogo (Ctrl+G).
• As fatias dinâmicas agora são consideradas críticas durante o processamento de ativos. As fatias
dinâmicas incluem carregadores, geradores e bootstrappers.

Configurações de FBX
• A combinação de uma regra física e de material não é mais necessária para gerar proxies físicos para
malhas estáticas.
• Os arquivos .fbx do gems agora estão disponíveis no Configurações de FBX.

Lua
• O Lua Editor agora detecta o fim de um comentário de bloco e aplica a cor da sintaxe corretamente.
• Uma entrada malformada da tabela de propriedade dentro de uma entidade do componente script Lua
foi corrigida.
• A coleta dupla de lixo do Lua VM foi corrigida.
• O botão Open in Lua Editor não apresenta mais falhas ao abrir, caso haja espaços no caminho.
• O Lua IDE agora é desligado corretamente e não aparece mais no Gerenciador de tarefas após o
encerramento.

Lumberyard Editor
• O editor não trava mais quando:
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• Você renomeia um submaterial enquanto a janela de visualização é minimizada.
• Renomeia uma categoria de vegetação.
• Modifica as propriedades de inteligência artificial na exibição do banco de dados e, em seguida, fecha
a janela.
• Objetos com ferramentas de separação ativas são excluídos.
• Agora, você pode aplicar um material que usa o sombreamento lightbeam em um projetor.
• O terreno não aparece mais como uma textura preta ao exportar um nível.
• As capturas de tela agora funcionam corretamente com o VFS habilitado no PC.
• O recurso Show bounding box foi corrigido para atender a animação de partículas como esperado.
• O FOV da luz do projetor agora é definido como 180 graus.
• As demonstrações do Gem da chuva e do Gem da neve foram atualizadas para corrigir problemas de
cores com iluminação, hora do dia e terreno.
• O profiler agora é exibido somente na janela de exibição principal. Anteriormente, o profiler seria exibido
de forma errada em todas as janelas de visualização.
• O plano próximo de uma luz do projetor agora afeta a projeção.
• As configurações de tamanho e escala de névoa volumétrica agora funcionam adequadamente.
• O compilador de recursos não trava mais quando tenta processar um componente de reflexo dentro de
uma fatia.
• A tonalidade difusa individual agora tem suporte para os materiais de mesclagem, permitindo que você
altere a cor difusa de materiais individuais.
• Agora, você pode acrescentar as tags _TI ou _TI_DYN ao nome da entidade do componente de
iluminação. Isso permite o retorno da luz da entidade do componente de iluminação.
• As partículas agora são renderizadas corretamente em torno de um jogador. Anteriormente, o
multiplicador da emissiva era muito alto, resultando em quadrados pretos renderizados em vez de
partículas.
• Agora, você pode escolher se deseja usar um mapa de cubo personalizado ou um mapa de cubo gerado
automaticamente. Se você escolher um mapa de cubo gerado automaticamente, ela não substituirá o
mapa de cubo personalizado.
• Agora, você pode usar o parâmetro Particle Age (Particles, Color e Color Age) para habilitar o
desaparecimento gradual de uma partícula. Isso se aplica ao sombreamento Illum quando a geometria é
anexada a uma partícula.
• Agora, você pode selecionar um ativo e, em seguida, pressionar Shift, enquanto clica duas vezes no final
da seleção (múltipla seleção de ativos) na ferramenta Seletor de objetos.
• Na ferramenta Seletor de objetos, as seguintes opções agora funcionam como descrito:
• Invert Selection desmarca todos os objetos selecionados.
• Invert Selection Again marca novamente todos os objetos selecionados.
• O pincel de terreno agora exibe um cursor do mouse para Rise/Lower, Smooth e Pick Height.
• Passar o mouse sobre um cabeçalho do grupo agora exibe a dica de ferramenta apropriada.
• O nível UiIn3dWorld no FeatureTests agora funciona como esperado.
• O nível Woodland GameSDK agora é carregado corretamente no editor e sem erros do arquivo XML.
• A abertura da ferramenta de trajetória do sol pela primeira vez não altera mais a trajetória do sol no
nível.
• Várias correções melhoram o desempenho do editor e nivelam o desempenho da janela de exibição
principal ao desempenho do tempo de execução do modo de jogo.
• As seguintes opções agora oferecem indicação visual de status ativado/desativado: Angle Snap, Grid
Snap, Snap to Terrain, Snap to Objects and Terrain.
• As operações no banco de dados do navegador foram atualizadas para que a seleção de objetos sejam
espelhadas na árvore. A inserção das palavras-chave no filtro de pesquisa automaticamente expande a
árvore para exibir os itens correspondentes.
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• Na Rollup Bar, o navegador do diretório agora deixa o último diretório que você usou aberto.
Anteriormente, todo o diretório seria recolhido na saída.
• Na Rollup Bar, o navegador de pincel agora se expande para mostrar o caminho do pincel selecionado.
• Os ativos como os arquivos .tif agora são exibidos como ícones. Anteriormente, esses ativos eram
exibidos como pastas.
• Agora, você pode alterar o tamanho dos botões da barra de ferramentas do editor clicando em File,
Global Preferences, Editor Settings. Em General Settings, defina Toolbar Icon Size como 16, 24 ou 32.
• A malha agora informa seu status de prontidão corretamente, permitindo que o ragdoll assuma a forma
física corretamente.
• O Editor de partículas não trava mais ao alterar os valores de atributo na guia Attributes.

Assistente de configuração Lumberyard
• Clang symlinks agora são corretamente gerados no Linux.
• Os arquivos Prealloc agora são excluídos se um download falhar. Anteriormente, esses arquivos
permaneciam no disco.
• Foi corrigido um problema de falha de carregamento da GUI por causa de dados inválidos no registro. A
interface gráfica do Assistente de configuração Lumberyard agora é carregada de forma consistente.
• O sinalizador --nomodifyenvironment não é mais ignorado.
• O Assistente de configuração Lumberyard não trava mais se um manifesto corrompido for obtido por
download para um SDK de terceiros.
• A barra de progresso não é exibida quando todas as operações são concluídas.
• Os atalhos e symlinks antigos agora são removidos na inicialização, garantindo que os últimos symlinks
estão corretos para uma configuração completa.

Material Editor
• O Material Editor não confirma nem trava na visualização de depuração se a janela de visualização
estiver dimensionada para zero.
• Agora, você pode editar os caminhos no navegador do material. Por exemplo, você pode editar o campo
Textures para especificar uma textura de destino de renderização personalizada.
• A seleção ou edição de um material do terreno não resulta mais em um Material Editor indiferente.
• O Material Editor não trava mais quando você renomeia um submaterial enquanto a visualização da
miniatura está oculta.

Mobilidade
• Android:
• O Android Studio agora usa as bibliotecas removidas durante a depuração, o que resulta no mesmo
APK como se tivesse sido criado a partir da linha de comando.
• Você pode executar o comando configure com o Android Studio aberto. Não é mais necessário
importar novamente o projeto após a execução do comando configure.
• O jogo não confirma nem trava na depuração, ou congela o aplicativo no perfil quando um dispositivo
Android chegar em um nível onde haja uma simulação física em execução.
• Não é mais necessário executar o suporte do Android Studio como administrador.
• Os problemas de caminho do Android NDK r13+libc++ foram corrigidos.
• Agora há suporte para as compilações da versão. Para que esse recurso funcione corretamente, você
deve modificar um arquivo de cabeçalho. Para obter mais informações, consulte Criação de Jogos
Android.
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• As compilações de versão agora são monolíticas.

Redes
• A inconsistência do tamanho do nome do computador TargetManagement agora está corrigida.
• IDs de componente agora são propagados do editor para os componentes do jogo durante o
processamento de ativos.
• O SecureSocketDriver não trava mais durante o encerramento.
• O problema de corrupção da memória quando um membro é desconectado durante a adição de
handshake foi corrigido.
• Se IDs de membro duplicados são enviados para a lista de membros, o membro correto agora é
excluído na desconexão.
• Se o GridHub detecta que seu executável de referência foi modificado, _copyapp_ não é mais anexado
repetidamente no bin diretório.
• O comando do console mpdisconnect não é mais desativado de forma errada.
• O SamplesProject não inclui mais os gems GameLift CertificateManager e Multiplayer.
• O ReplicaMarshalNewTask não pula mais órfãos peers e não trava mais quando os peers se
desconectarem.

Controle de fonte do Perforce
• O plug-in do Perforce oferece agora mais sistemas de mensagens úteis se você não conseguir verificar
os arquivos.
• Quando os valores são atualizados, eles agora são atualizados tanto no plug-in do Perforce quanto no
componente Perforce.
• A API de controle de fonte foi atualizada para garantir que a operação Request Edit não reporte de forma
errada um status de falha.
• A API de controle de fonte foi atualizada para garantir que operações, como Marked for Add ou Checked
Out by Other sejam concluídas corretamente.
• As seguintes opções do plug-in do Perforce agora aparecem como esperado:
• Copy Source Control Path to Clipboard
• Check In
• Check Out
• Undo Check Out
• Get Latest Version
• Show History
• Add to Source Control

Componente de malha estática
• Ao selecionar uma malha estática, são permitidos apenas os arquivos .cgf. Ao selecionar uma malha
com skin, são permitidos apenas os arquivos .cdf.
• Agora, você pode ajustar a opacidade da malha clicando em View, Open View Pane, Entity Inspector.
Clique em Add Component e selecione Rendering, Static Mesh. Expanda Options e altere a
configuração Opacity até o valor 1.0.

UI Editor
• O relatório de erros Perforce foi aprimorado para fornecer mensagens mais descritivas.
881

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Versão Beta 1.7 do Lumberyard

• A funcionalidade da interface do usuário a seguir agora é expostos ao Lua:
• Descarregar uma tela
• Obter/definir estado ativado de uma tela
• Obter/definir estado ativado de um elemento
• Quando precisar selecionar novamente um componente de entrada de texto da interface do usuário já
selecionado, o teclado virtual agora permanece exibido como esperado.
• No iOS, agora você pode inserir caracteres estendidos com o teclado.
• As seguintes chaves de edição de texto agora funcionam corretamente no modo de visualização:
• Del – Exclui o caractere à direita do cursor.
• Shift+tecla de seta – Seleciona texto.
• Home – Move o cursor para o início da linha.
• End – Move o cursor para o final da linha.
• Não há mais um tamanho de fonte máximo para o componente de texto da interface do usuário.
Anteriormente, o valor máximo era 72.
• Os elementos agora giram na direção correta na janela de exibição, independentemente da
escalabilidade no pai.
• No menu de contexto, os ícones de espaço reservado para Cut, Copy e Delete foram removidos.
• As propriedades de classe base da animação agora funcionam como esperado.
• Ao copiar e colar elementos, agora apenas o primeiro elemento de uma seleção múltipla é considerado.
• Quando o jogo é pausado, a interface do usuário agora continua a ser atualizada, quando necessário.
• Quando uma tela é descarregada, a textura Replace Me não é mais exibida para um ou dois quadros.

Realidade virtual
• O sistema de feedback do sistema do Lumberyard agora oferece suporte direcionado de vários
dispositivos. Anteriormente, o gamepad era o padrão.
• O sinalizador do nó Fluxograma denominado Reset on level unload agora armazena vários valores
corretamente.

Sistema de compilação do Waf
• O Waf agora verifica a versão instalada do Microsoft Visual Studio antes de gerar arquivos de solução.

Diversos
• Chamadas de malloc alinhadas agora ocorrem entre plataformas em ambientes de teste.
• A versão do CivetWeb que o Metastream usa para abordar problemas de segurança secundários foi
atualizada.
• O HttpRequestManager não trava mais se a rede for desconectada durante uma solicitação de Http.
• No arquivo LocalizedStringManager.cpp, o uso de string::npos foi corrigido para impedir um
loop contínuo ao tentar carregar a string.
• Não há mais atraso extra nos quadros entre a entidade e as transformações físicas.
• As cargas de ativos em cascata com sólidas dependências (sinalizador PRE_LOAD) não tem mais o
potencial de causar bloqueio em tempo real com árvores de dependência profundas.
• Agora, você pode criar de forma bem-sucedida no modo de lançamento. Um problema com o gem
Métricas anteriormente causava um travamento no modo monolítico.
• Todos os URLs que apontam para os endpoints do Amazon Web Services agora usam HTTPS.
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Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos em Lumberyard Beta 1.7:

Ferramentas e Plug-in 3D Studio Max
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.

Diretório 3rdParty
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.

Suporte do Android
• O recarregando automático sobre VFS não está funcionando corretamente.
• Se você quiser usar o GNU Compiler Collection (GCC) ou dispositivos API-19 de destino ou
Clang, recomendamos a compilação em um API de nível superior e definição da propriedade
minSdkVersion como 19 no manifesto do Android (localizado no diretório code\Dev\Launchers
\Androidlauncher\ProjectBuilder). Você também deve adicionar o seguinte XML: <uses-sdk
android:minSdkVersion="19" />
• Um problema com o nome da pasta do Lumberyard pode causar a falha das compilações de versão e
impedir a inicialização correta do APK. Para evitar esse problema, certifique-se de que o diretório de
instalação não contém um caractere (.).
• O Android Launcher trava quando implantado nos dispositivos GLES 3.0. Para contornar este problema,
implante um dispositivo GLES 3.1 ou superior.

Triggers e objetos de área
• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.

Pipeline de ativos
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
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• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.

Audiokinetic Wwise e Wwise LTX
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• A reprodução de vídeo ainda não é capaz de renderizar o áudio. Para contornar este problema, use o
Wwise para reproduzir o áudio do vídeo separadamente.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.

Componentes de áudio do EBus
• Os componentes de áudio do EBus a seguir foram renomeados para consistência entre os
componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus renomeado para AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus renomeado para AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus renomeado para AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus renomeado para AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus renomeado para
AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus renomeado para AudioProxyComponentRequestBus
Se você usar os nomes antigos do EBus no Lua ou no C++ nativo, deve atualizar seu código para usar
os novos nomes do EBus. Isso se aplica se você manipular ou chamar os componentes de áudio no
código.
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Builder SDK
• O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.

Cloud Canvas
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
• Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de identidade
do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas" quando você
tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager do
Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Projetos com recursos do AWS gerenciados pelo Cloud Canvas Resource Manager e criados usando
versões anteriores do Lumberyard devem ser modificados para trabalhar com Lumberyard 1.7. Para
obter informações sobre as modificações necessárias, consulte Migração de projetos Lumberyard –
Lumberyard 1.7.
• O Resource Manager do Cloud Canvas contém uma visualização do suporte de AWS API Gateway
(chamamos esse recurso de APIs de serviço). As APIs que você criar usando esse recurso estão
acessíveis publicamente. As futuras versões do Resource Manager do Cloud Canvas permitirão o uso
de funções do IAM para restringir o acesso a essas APIs.
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CryEngineNonRCModule
• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.

Tipos de dados
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.

Componente Decal
• A representação visual do componente Decal foi atualizada para seguir a posição da transformação da
entidade. Agora, ao usar um componente Decal e mover o objeto no jogo, a localização do decalque é
atualizada. Essa atualização pode introduzir problemas de desempenho quando vários decalques do
jogo atualizarem suas posições frequentemente.

Configurações de FBX
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode fazer com
que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam renderizados.
Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas vezes
no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/edição
no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na biblioteca de
controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer novas alterações
ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você faça alterações nos
arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• O Configurações de FBX não carrega adequadamente todas as configurações salvas em um arquivo
fbx.assetinfo. Para contornar este problema, use um editor de texto para ajustar manualmente a
ordem das configurações.

FeatureTests
• Os seguintes mapas do FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no macOS, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será processado corretamente no macOS.
• Se você estiver usando o mapa de decalques, um dos decalques está ausente, e o outro está sendo
projetado incorretamente.
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Fluxograma
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No menu de contexto Add Node, UIe, o submenu está vazio. Para contornar este problema, use o painel
Components no editor do Fluxograma para adicionar os nós de UIe.

Funcionalidade modo de jogo
• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.

Gems
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede que os
testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver este problema,
modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome gem_name_tests.waf_files.
Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de arquivo mygem_test.waf_files
agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da unidade.
Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados no diretório
dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.

Geppetto
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não está
funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando até a pasta de cache no
diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos CAF da plataforma do SO de
desenvolvimento atual e do projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta raiz,
nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo personagem.
Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
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Mapas de brilho
• Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa
normal de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material,
como normalmente faria, mas sem usar o Editor de substâncias para conectar o mapa normal.

Suporte a exibição de DPI alto
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como 1.5, o
valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da interface
do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor, reduza a
resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.

Incredibuild
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Caminhos de instalação
• Um caminho da instalação que ultrapasse 54 caracteres pode resultar em uma mensagem de erro ou
travar a instalação de SDKs de terceiros. Para contornar este problema, use o caminho da instalação
default do Lumberyard ou certifique-se de que o caminho tem 54 caracteres ou menos.
• Um caminho da instalação que atende ou ultrapassa 64 caracteres fará com que a compilação do
Lumberyard falhe. Para contornar este problema, você pode renomear o pacote de modo que o caminho
para \dev tenha menos de 64 caracteres.
• A execução do comando lmbr_waf em um caminho que inclui espaços pode resultar em erros e uma
falha de compilação. Para contornar este problema, certifique-se de que o caminho da instalação não
inclui espaços.

Suporte do iOS
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa uma
afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o Metal
validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode criar
source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings contêm
a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não compactar a
textura.
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• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual File
System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até que
o problema seja resolvido.
• A compilação pode resultar no seguinte erro: Lista de argumentos muito longa. Para solucionar
este problema, use a opção de linha de comando --use-uber-files=True quando você
invocar os comandos de compilação lmbr_waf. Como alternativa, você pode editar o arquivo
user_settings.options (localizado no diretório \dev) para definir o valor use_uber_files como
True.

Amostra herdada (GameSDK)
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao entrar
na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.

Elementos de reflexo
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.

Lumberyard Editor
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face ao
carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave. Você
pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer malha que
necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor travará se você tentar: criar um novo projeto no Configurador de projetos, definir o projeto como
padrão, habilitar todos os gems e criar o projeto usando lmbr_waf.bat configure e lmbr_waf.bat
build_win_x64_profile -p all. Especificamente, o editor trava se você habilitar ambos os gems
GameLift e Multiplayer (Multijogador). Para resolver este problema, não use os dois gems no mesmo
projeto.
• O editor trava se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e iniciar o editor.
Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para resolver este
problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor trava aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como submaterial. Ao usar
o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas delas
não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
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• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado, o
editor será minimizado para o modo de janela.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• O Lumberyard Editor trava se você tentar carregar um novo nível ou fechar o editor enquanto a
ferramenta de trajetória do sol é calculada. Para contornar este problema, aguarde a ferramenta para
terminar o cálculo antes de carregar um novo nível ou fechar o editor. Você pode visualizar a barra de
progresso abaixo da janela de exibição.
• Se você fizer alterações para converter e dimensionar um objeto de designer e, em seguida, tentar
desfazer as alterações, elas serão desfeitas fora de ordem juntamente com outras alterações no nível.
Isso pode desfazer alterações adicionais em certas situações.
• Quando está ativa, a opção Use light probes desabilita a contribuição de iluminação indireta difusa e
especular de Total Illumination.

Assistente de configuração Lumberyard
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver presente.
Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio
2013.
• Somente uma instância ativa do Assistente de configuração Lumberyard é compatível. Não tente
executar várias instâncias.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Isso pode fazer o Lumberyard Editor falhar durante o startup devido a uma variável de
ambiente definida pelo Python 3.x. Para contornar este problema, a variável de ambiente do diretório
inicial do Python 3.x deve ser removida.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard não
detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema, localize
manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer subdiretório
do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe.
• Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para fazer download dos SDKs necessários
para o desenvolvimento do Windows usando o Visual Studio 2013 somente no Windows.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• O Assistente de configuração Lumberyard lista o Clang como um SDK de terceiros opcional; entretanto,
o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat falha sem ele. Para contornar este problema,
faça um dos seguintes:
• Instale o Clang a partir do Assistente de configuração Lumberyard.
• Edite o arquivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para excluir: Clang\3.7\linux_x64
^ (linha 64).
• Ao selecionar Compile the game code, o Assistente de configuração Lumberyard não indica que o SDL2
é um SDK de terceiros necessário. Para contornar este problema, faça um dos seguintes:
• Selecione recursos de compilação adicionais na página Get started.
• Edite o arquivo SetupAssistantConfig.json (localizado no diretório \lumberyard\dev) para
incluir o seguinte para a entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• O Assistente de configuração Lumberyard inclui instruções de configuração para o Autodesk FBX
2016.1.2 VS2013 SDK (SDK). Essas instruções não são aplicáveis para o Visual Studio de 2015. Este
problema será corrigido em uma versão futura do Lumberyard.
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Ferramenta Lmbr_test.cmd
• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Suporte do macOS
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• No macOS, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard irá detalhar todos os links
simbólicos criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação para iOS. Para resolver
este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo manualmente todos os
links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração Lumberyard novamente.
• Um PC ainda é necessário para executar o compilador de sombreamento ao executar um nível pela
primeira vez.
• O FeatureTests e o SamplesProject são os únicos projetos compatíveis atualmente e devem ser
executados usando o Xcode.
• O mapa TouchRayCast em FeatureTests não imprime texto ao posicionar o mouse sobre cada objeto.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• O efeito de fluxo de água não funciona corretamente e, dependendo da localização e ângulo da câmera,
desaparece ou para de ser animado.
• Em determinados ângulos de visão, o skybox camera_sample renderiza as fases do dia e da noite
simultaneamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• A compilação pode resultar no seguinte erro: Lista de argumentos muito longa. Para solucionar
este problema, use a opção de linha de comando --use-uber-files=True quando você
invocar os comandos de compilação lmbr_waf. Como alternativa, você pode editar o arquivo
user_settings.options (localizado no diretório \dev) para definir o valor use_uber_files como
True.
• Hospedar ou conectar-se a servidores no MultiplayerLobby, no MultiplayerProject não funciona no
macOS.
• O mapa HumanFeatureEye não carrega no macOS.
• O macOS não pode compilar com êxito se há espaços no caminho do diretório.

Mannequin
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.

Material Editor
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Ao experimentar uma alta latência na conexão de controle de origem, você pode também experimentar
lentidão no desempenho ao pressionar Show checked out materials.
• O Material Editor exibe várias instâncias de um material. Para contornar este problema, clique no botão
recarregar materiais no Material Editor após carregar um nível.
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Maya
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Um problema com o plug-in do Maya 2015 pode resultar em uma mensagem de erro de importação
informando que não há módulo denominado mayaAnimUtilities. Para contornar este problema, você
pode adicionar o caminho da linha Maya.env à variável PYTHONPATH nas variáveis de ambiente do
sistema.
Por exemplo, se esse é o seu caminho da linha Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon
\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
Adicione o seguinte à variável PYTHONPATH usando um ponto e vírgula para separar os caminhos:
;E:\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Amostra para multijogador
• No projeto MultiplayerSample, o nível Ares carrega com erros de efeito de partículas. Este problema não
afeta a funcionalidade de nível e será corrigido em uma versão subsequente.

Editor de partículas
• Os atalhos de teclado a seguir não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.

Controle de fonte do Perforce
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão com
o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da interface do
usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.
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Física
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos .cgf quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.

Compilador de recursos
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.

SamplesProject
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.

Componente de malha estática
• A caixa de seleção Affects Navmesh para o componente Static Mesh não afeta a geração da malha nav.

Terrain Editor
• No Terrain Editor, as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura) permitem apenas
valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você tentar usar valores
decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de 32,4. Você deve
especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retornará valores de altura de 32 ao clicar em
um local com 32,4 de altura real.

Track View
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o subpainel
Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente desabilitado.
Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema, desencaixe o Track
View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Se você excluir uma sequência de visualização de trilha que contenha um nó de evento, o editor
poderá travar na saída ou durante a alternância de níveis. Esse travamento pode resultar em perda de
quaisquer entidades de componente adicionadas ao seu nível. Para contornar este problema, você pode
excluir o nó do evento da sequência primeiro, salvar o nível e, em seguida, excluir a sequência.
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Componente Trigger Area
• Os seguintes problemas do componente Trigger Area são conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornandose obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• As áreas de trigger não são acionadas quando uma entidade estacionária está dentro da área no
início do jogo.
• As áreas de trigger em movimento não podem interagir com entidades estacionárias.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
• A lista de servidores do grupo Twitch IRC que é usada para Whispers é codificada (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• O nó de fluxo CreateLink do Twitch JoinIn codifica o protocolo que é usado para o link do JoinIn game:.
Recomendamos que você não use o protocolo do jogo em quaisquer aplicativos do usuário final. O
nome genérico pode causar conflitos com outros aplicativos.
• O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para contornar
este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard nos
seus projetos existentes.

UI Editor
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique para
selecionar os elementos.

Realidade virtual
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.

Compatível com Visual Studio
• O Lumberyard incluiu suporte à versão 3 ou posterior do Microsoft Visual Studio 2015. Por padrão, a
instalação do Visual Studio 2015 não inclui o C++ como um idioma instalado. Para compilar, você deve
selecionar C++, suas opções filho e MFC durante a instalação do Visual Studio 2015. Para verificar sua
instalação atual, clique em Painel de Controle, Programas e Recursos, Microsoft Visual Studio 2015. Em
seguida, selecione Modificar para exibir ou adicionar suporte ao C++ e ao MFC.
• Se você tem o Visual Studio 2015 instalado e deseja instalar o Autodesk FBX SDK, deve instalar a
versão da Autodesk do Visual Studio 2015.
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Sistema de compilação do Waf
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.

Variáveis de ambiente do Windows
• Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem
as configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e
Lumberyard. Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não
defina as variáveis do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos
arquivos de configuração.

Diversos
• O método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus passa um contêiner C ++ para Lua, o
que causa um erro.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Falha da execução do comando a seguir na criação de uma implantação com um nome de pilha
alternativo: lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
895

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Problemas conhecidos

• Não há suporte para o GameplayNotificationBus no Lua e no Fluxograma para float, Vector3, string
e EntityId.
• Se o script Lua é atribuído às várias entidades, o Lumberyard pode relatar um erro quando o ativo do
Lua é carregado primeiramente no modo de jogo (Ctrl+G). Para contornar este problema, insira o modo
de jogo novamente.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.6 (novembro de 2016)
Com o Lumberyard Beta 1.6, continuamos a adicionar novos recursos, melhorias e correções. Já que
continuamos aprimorando o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade
de desenvolvedores. Sem sua participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de erros,
o Lumberyard 1.6 não seria tão forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyardfeedback@amazon.com. Se você ainda não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa.
Você também pode acompanhar novas mudanças em nosso blog e deixar comentários para nos informar
o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 897)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 900)
• Melhorias e mudanças (p. 901)
• Correções (p. 906)
• Problemas conhecidos (p. 911)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.6.
Tópicos
• Fazer download de SDKs de terceiros usando o Assistente de configuração Lumberyard (p. 897)
• Novo nível de amostra demonstra efeitos de partícula (p. 898)
• Criar sobreposição de estatísticas e eventos para uma transmissão de jogo (p. 899)
• Novos recursos do Amazon GameLift (p. 899)
• Várias implantações de recursos do Cloud Canvas (p. 899)
• Atualização das versões compatíveis do Audiokinetic Wwise LTX e Wwise (p. 900)

Fazer download de SDKs de terceiros usando o
Assistente de configuração Lumberyard
O Lumberyard 1.6 apresenta a capacidade de fazer download de SDKs de terceiros usando o Assistente
de configuração Lumberyard. O tamanho do download do Lumberyard é muito menor porque você pode
agora fazer download somente dos SDKs de terceiros necessários. Por exemplo, se você não pretende
compilar o mecanismo ou o seu jogo, não é necessário fazer download de SDKs de terceiros. Se você
pretende compilar somente o seu jogo, é possível salvar aproximadamente 2GB de espaço para SDKs de
terceiros. Além disso, você pode agora reutilizar os SDKs de terceiros entre as versões do Lumberyard. Se
você estiver atualizando o Lumberyard, será necessário somente fazer download de um software novo ou
atualizado.
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Para obter mais informações sobre o Assistente de configuração Lumberyard, consulte Como usar o
Assistente de configuração Lumberyard para configurar seu ambiente de desenvolvimento.

Novo nível de amostra demonstra efeitos de partícula
O nível amostra técnica de partículas demonstra como criar efeitos e sistemas de partículas alterando os
diversos atributos no Editor de partículas. O nível de amostra inclui 10 amostras de partículas que ilustram
como manipular as partículas usando duas entidades físicas, nós de gráficos de fluxo e links de entidades.
Para obter mais informações, consulte Samples Project.
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Criar sobreposição de estatísticas e eventos para uma
transmissão de jogo
O Twitch Metastream permite que os comentaristas personalizem suas transmissões de jogo com
sobreposições de estatísticas e eventos a partir da sessão de jogo. Os comentaristas podem usar qualquer
ferramenta de criação da Web para criar páginas HTML5 personalizadas para controlar as informações, os
gráficos, o layout e o comportamento de cada sobreposição exclusiva. Para começar, você pode adicionar
o gem Metastream ao seu projeto no Configurador de projetos e habilitar o gem com uma configuração
no jogo. Você pode expor estatísticas e eventos adicionando uma única linha de código para cada evento
que deseja que os comentaristas acessem. O Lumberyard 1.6 inclui uma amostra do Metastream que
demonstra como acessar uma única API e exibir as estatísticas em uma página HTML para que elas sejam
sobrepostas em uma transmissão.
O seguinte exemplo mostra como um comentarista usou uma sobreposição de Metastream para destacar
as forças e as fraquezas de cada personagem:

Para obter mais informações, consulte Gem Metastream.

Novos recursos do Amazon GameLift
Os seguintes recursos foram adicionados para GameLift:
• Os proprietários de jogo podem implantar e operar servidores de jogos de 64 bits para executar o
sistema operacional Amazon Linux assim como no Windows Server. Para obter mais informações,
consulte Como fazer upload de uma compilação de jogo no Guia do desenvolvedor do Amazon
GameLift.
• Os proprietários de jogos podem controlar quantos recursos de computação do GameLift um único
jogador pode consumir ao criar novas sessões de jogo. A nova política de limite de criação de recursos
controla quantas sessões de jogo que um jogador pode criar em um intervalo de tempo. Por exemplo,
a política poderá determinar que "os jogadores podem criar até 10 sessões de jogo em 60 minutos".
Consulte Tratamento de capacidade e utilização no Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift.

Várias implantações de recursos do Cloud Canvas
Ao desenvolver um jogo, pode ser útil ter diferentes implantações de recursos do Cloud Canvas para
diferentes propósitos. Por exemplo, você pode precisar de uma implantação para clientes que incluem o
seu jogo pronto para iniciar e os dados de versão. Além disso, você pode precisar de outra implantação
para desenvolvimento interno que inclui alterações para recursos ou dados. Mantendo estas informações
separadas em diversas implantações de recursos do Cloud Canvas, você pode garantir que as alterações
dos dados ou recursos não influenciem no cliente de jogo atual que os consumidores estão usando.
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Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com implantações.

Atualização das versões compatíveis do Audiokinetic
Wwise LTX e Wwise
O Lumberyard 1.6 agora oferece suporte à versão Audiokinetic Wwise LTX 2016.1.1.5823. Essa versão
inclui um aplicativo do WwiseLauncher que oferece um painel para você gerenciar seus projetos e
instalações do Wwise. Você pode desinstalar versões anteriores do Wwise LTX e, em seguida, usar o
Assistente de configuração Lumberyard para instalar a versão atualizada da ferramenta de criação.
A versão completa do Audiokinetic Wwise também foi atualizada para a versão 2016.1.1.5823. Você pode
usar o WwiseLauncher para fazer download e instalar a versão atualizada do Wwise.
Para obter mais informações, consulte Sistema de áudio.

Sistemas e ferramentas de visualização
Os seguintes sistemas são uma visualização dos novos recursos sobre os quais gostaríamos
de receber comentários. Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um e-mail para lumberyardfeedback@amazon.com.
Tópicos
• Configurações de FBX – Seleção UV para malhas estáticas (p. 900)
• Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para dispositivos iOS e Android (p. 900)
• Suporte para macOS – Use metal para renderização (p. 901)
• Novos componentes e recursos do UI Editor (p. 901)

Configurações de FBX – Seleção UV para malhas
estáticas
O Lumberyard 1.6 adiciona os seguintes recursos ao Configurações de FBX:
• A capacidade de escolher qual mapa UV usar na regra Mesh (Advanced) para malhas estáticas.
• A capacidade de gerar arquivos de biblioteca de materiais (MTL) que não perdem os dados adicionados
pelo Editor de materiais.
• Um sistema de conteúdo de log baseado em pilha que permite que você adicione objetos de contexto
de escopo usando a macro AZ_TraceContext no seu código. Isso imprime os pares de valor-chave se
um erro, aviso ou afirmação for acionada com todos os valores de contexto da pilha que ainda estão no
escopo.
Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com o Configurações de FBX.

Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para
dispositivos iOS e Android
Você pode usar o Lumberyard para criar jogos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s
Plus, iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola
Nexus 6). Os recursos adicionados incluem:
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• Suporte no iOS para sombreamento de computador. Por exemplo, redução da taxa de amostragem e os
raios do sol usam sombreamentos de computador.
• O suporte ao OpenGL ES 3.0 e renderização de ponto fixo passam a permitir que o seu jogo seja
executado em dispositivos que não dão suporte a destinos de renderização de ponto flutuante.
• Suporte para Android N.
• Um gem de compras no aplicativo que oferece suporte a lojas de aplicativos iOS e Android. Os tipos de
compra compatíveis incluem consumíveis, não consumíveis e assinaturas.
Para obter mais informações, consulte Suporte para dispositivos móveis.

Suporte para macOS – Use metal para renderização
O suporte inicial para usar o metal como a API de renderização foi adicionado. Para usar o renderizador
de metal, você deve atualizar a opção r_driver no arquivo system_osx_pc.cfg para definir
o valor como Metal. Se usar compilações monolíticas, você também deverá atualizar o arquivo
user_settings.options para definir a opção mac_build_renderer como Metal. Para obter mais
informações, consulte Suporte para macOS.

Novos componentes e recursos do UI Editor
O UI Editor permite criar, visualizar e personalizar elementos da interface do usuário, como menus, botões
e heads-up display (HUD). Os componentes e recursos adicionados incluem:
• O componente ScrollBar permite adicionar barras de rolagem a caixas de rolagem e outros componentes
personalizados.
• O componente Text oferece suporte a marcação para que uma única sequência de texto possa conter
mudanças na fonte, estilo e cor.
• As entidades de componentes agora podem carregar automaticamente telas de interface de usuário
quando o nível é iniciado.
• As telas agora podem ser colocadas em malhas 3D em um nível, com a interação compatível com
lançamentos de raio.
• O recurso snap para grade permite que os valores se encaixem nos espaçamentos definidos pelo
usuário ao mover ou girar elementos.
• As fontes relacionadas como normais, negrito e itálico agora podem ser agrupadas como uma família de
fontes.
Para obter mais informações, consulte Sistema de interface do usuário.

Melhorias e mudanças
As atualizações para sistemas e funcionalidade do Lumberyard incluem:

Processador de ativos
• O tempo de reação do Processador de ativos foi aprimorado, eliminando um período de carência de 100
ms inicial imposto na detecção de alteração de arquivo. O período de carência não é mais necessário.
• O Processador de ativos agora cria um diretório dedicado chamado AssetProcessorTemp na pasta
raiz Lumberyard SDK para arquivos temporários. Isso permite que você localize, com mais facilidade,
arquivos temporários criados pelo Processador de ativos.
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• O Processador de ativos agora salva informações sobre trabalhos individuais para o diretório
\Bin64\logs\joblogs. Isso permite que você localize, com mais facilidade, os arquivos de log de
trabalho. Você também pode clicar duas vezes em um trabalho com falha para exibir os arquivos de log.

Áudio
• O módulo do mecanismo CryAudioImplWwise wscript foi aprimorado para facilitar a alteração da versão
Wwise SDK no arquivo SetupAssistantConfig.json.
• Lumberyard 1,6 inclui os controles Audio Translation Layer (ATL, Camada de conversão de áudio) que
você pode criar seguindo os tutoriais de áudio. Os tutoriais foram atualizados para incluir informações
sobre como remover esses controles, se você pretende seguir as etapas do tutorial.
• O projeto SamplesProject Wwise LTX foi atualizado para a versão 2016.1.1.5823.

AzTestScanner
• AzTest e AzTestScanner agora são compatíveis com a criação e a execução de testes de unidade no
macOS.
• AzTestScanner agora inclui dois novos sinalizadores para pesquisar e incluir gems e projetos de jogos
durante a varredura com as listas de permissões.
• AzTest agora inclui macros de conveniência para ativar testes em arquivos executáveis.
• A estrutura CryUnitTest não é mais incluída com o mecanismo. Se você usar CRY_UNIT_TEST ou
macros semelhantes para seus testes, precisará migrar para AzTest.
• Compilações de teste agora usam configurações de teste. Por exemplo, compilações de teste agora
usam um comando como build_win_x64_debug_test onde debug_test é a nova configuração.
Anteriormente, um comando como build_win_x64_test_debug era usado.
• Agora, é possível usar lmbr_waf.bat e o comando run_tests para chamar o AzTestScanner.
• Use o AzTestScanner para executar testes de unidade; o UnitTestLauncher não está mais disponível.
• Várias atualizações incluem correções para testes e mais módulos habilitados para testes.

Personagem e animação
• A ferramenta Mannequin agora mantém a opção de clipe quando as ações são instaladas ou a duração
é consultada. Isso permite que as informações sejam sincronizadas entre o cliente e o servidor.
• O sistema de validação Maya agora valida apenas os objetos que estão sendo exportados. Isso pode
reduzir o tempo de exportação para grandes cenas.

Cinemática
• A caixa de diálogo Render Output do Track View agora inclui uma opção Active View Resolution para
usar a resolução da janela de exibição ativa.
• A caixa de diálogo Render Output da Track View agora inclui uma opção Disable Debug Info que
desativa as informações de depuração r_DisplayInfo na renderização.

Cloud Canvas
• Os clientes de jogos iOS agora podem acessar as funcionalidades da Cloud Canvas.

Componentes
• Os componentes Static Mesh, Skinned Mesh, Decal, Light, Particle e Lens Flare agora correspondem à
funcionalidade de seus parceiros CryEntity herdados.
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• O componente Trigger Area agora oferece suporte à filtragem baseada em tag. O componente Trigger
Area não pode usar o componente de tag para filtragem de segunda passagem. Você pode especificar
que as tags necessárias devem estar em uma entidade para ativar o trigger. Você também pode
especificar que as tags excluídas não devem estar em uma entidade para ativar o trigger.
• O componente Tag inclui eventos EBus que notificam você sobre alterações nas tags OnTagAdded e
OnTagRemoved.
• O componente Camera agora é compatível com dispositivos VR. Recomendamos usar o componente
Camera para visualização e o CameraRequestBus para a obtenção e configuração de propriedades da
câmera.
• Parâmetros de mesclagem paramétrica agora são calculados para personagens que usam os
componentes SimpleAnimation e Mannequin. Isso permite que você use espaços de mesclagem com
estes componentes.
• O componente SimpleAnimation agora é compatível com o movimento raiz direcionado à animação
como sinalizador. Você também pode alternar o movimento raiz direcionado à animação do script C++
no código ou em controladores de caracteres baseados em Lua.
• Shapes foi movido de Shared, Shapes para Shapes no Component Palette.
• O componente de navegação foi movido de Game para AI no Component Palette.
• As funcionalidades obsoletas, incluindo Target entities e Actions foram removidas do componente
Trigger Area. O componente Trigger Area não pode mais ativar ou desativar entidades. Essa
funcionalidade pode ser expressa em scripts em Lua. O menu Activation, Triggered agora inclui duas
opções: Specific entities e All entities.
• Componentes adicionados incluem o componente Behavior Tree e o componente Constraint.
• O fluxo de trabalho da entidade do componente agora inclui a opção Layout no menu suspenso Layouts.
As opções de layout incluem Outliner, Viewport e Inspector.

Configurações de FBX
• A interface do usuário do Configurações de FBX agora usa a estrutura do ReflectedPropertyEditor que
permite a você ampliar a utilização da ferramenta, criando seus próprios grupos e regras.
• Um processo de exportação baseado em EBus permite que você amplie o comportamento do sistema
para preencher formatos de dados personalizados ou manipular os dados durante a exportação.
• A serialização de arquivos personalizados para SceneManifest evoluiu para AZ::Serialization. A
extensão do arquivo SceneManifest foi alterada de .scenesettings para .assetinfo. Isso exigirá
que dados herdados sejam reimportados.
• No Editor de propriedades refletidas, PropertyRowWidgets agora recuperará o espaço não usado se um
rótulo vazio for fornecido, retornando o espaço para a edição do widget.
• Várias atualizações incluem a aprimoramento visual do relatório de erros e da cobertura de registros.

GameLift
• Os IDs da sessão de jogos agora são formatados da seguinte maneira:
arn:aws:gamelift:region::gamesession/fleet-fleet ID/ID string. O valor string
de ID é fornecido por um cliente quando uma nova sessão do jogo é criada ou, se nenhum
valor for fornecido, ele será gerado, automaticamente, pelo GameLift. Consulte GameSession e
CreateGameSession no Referência de API do Amazon GameLift.
• Todas as funcionalidades que antes estavam em uma API de cliente GameLift separada foram
integradas ao AWS SDK. Consulte Amazon GameLift SDKs no Guia do desenvolvedor do Amazon
GameLift.
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GridMate
• A forma como o GridMate trata serviços de sessão foi refatorada para permitir a coexistência de vários
serviços de sessão. Anteriormente, apenas um único serviço de sessão podia estar ativo e todas as
solicitações eram feitas por meio de uma interface generalizada. A interface generalizada foi removida e
agora os EBuses devem ser usados para se comunicar com cada serviço de sessão.
Essas alterações podem exigir que você migre os serviços internos para os novos métodos ou atualize
todos os serviços personalizados que tiver criado. Para obter mais informações, consulte Migração de
projetos do Lumberyard. Para obter mais informações sobre o GridMate, consulte Sistema de redes.

Lens Flare Editor
• O Lens Flare Editor inclui novos parâmetros e texturas padrão. Por exemplo, clarões agora são visíveis
quando são criados.
• A janela de exibição agora exibe uma grade para que um clarão seja visualizado no espaço.
• Agora você pode usar o botão central do mouse para mover a câmera.

Lumberyard Editor
• O tamanho padrão para a janela Asset Editor foi aumentado.
• As opções Undo e Redo foram otimizadas para entidades pertencentes a instâncias de fatias.

Assistente de configuração Lumberyard
• O Assistente de configuração Lumberyard executável agora está conectado.
• Os SDKs necessários e os SDKs opcionais agora ficam separados em duas páginas.
• O botão atualizar nas páginas do SDK agora é um botão de verificação do sistema. A funcionalidade do
botão atualizar permanece inalterada nas outras páginas do Assistente de configuração Lumberyard.
• Dois novos ícones exibem o status do SDK. A marca de verificação amarela indica que uma validação
está sendo realizada. A seta para baixo indica que a aquisição do SDK está sendo executada.
• Agora você pode passar o mouse sobre o ícone de status do SDK para exibir uma dica de ferramenta
com informações adicionais. A porcentagem de conclusão agora é exibida para qualquer operação,
como uma validação ou uma aquisição.
• Os SDKs agora devem incluir o campo source. Assistente de configuração Lumberyard usa o campo
source para determinar onde o conteúdo de um SDK está localizado. Por exemplo, "source":
"path/to/root/of/sdk/relative/to/3rd/party".
• As definições do SDK agora suportam uma lista de dependências em outros SDKs. Quando o Assistente
de configuração Lumberyard determina os SDKs com base nos recursos atuais, ele inclui quaisquer
SDKs de acordo com as tags correspondentes.

Mobilidade
• Android:
• Clang agora é o compilador padrão para projetos Android. GNU Compiler Collection (GCC, Conjunto
de compiladores GNU) é obsoleto, mas ainda é compatível.
• A especificação da cadeia de ferramentas Android não é mais necessária durante o comando
configure. Isso permite que você configure uma vez e, em seguida, construa o Android usando
Clang ou GCC, sem a necessidade de executar o comando configure novamente.
• A versão mínima compatível do Android NDK foi alterada de 10d para 11.
• iOS: Xcode 8 agora é compatível com iOS de desenvolvimento.
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Redes
• O componente Script do Lua agora pode usar a vinculação de rede, que facilita o uso em jogos com
multijogador.
• RPCs para RMIs agora são divididos em (para) servidor e (para) versões do cliente. As versões do
servidor não propagam downstream de RPC. As versões do cliente usam o ClientRMITraits, que pode
ser modificado para permitir ou não a chamada de clientes.
• Os RPCs OnMemberLoadedMap e OnActorReceived agora contam com ID de ponto de origem
integrado para que eles não possam ser falsificados por clientes.
• EntityReplica e GameContextReplica têm verificações adicionais para impedir que sejam criados por
clientes mal-intencionados. Isso é feito impedindo a criação de proxy no servidor.
• A estrutura ReplicationSecurityOptions possibilita verificações adicionais no sistema de réplica e impede
a quebra da migração de objetos.
• As solicitações não confiáveis de RPC podem ser desabilitadas por RPC usando a característica RPC
s_allowNonAuthoritativeRequests.
• ReplicaManager::_Unmarshal() pode restringir a origem de atualizações de réplica e outros
comandos para melhorar a segurança e interromper o desempacotamento se ocorrer um erro.
• As solicitações de upstream fraudados não podem incluir atualizações de conjuntos de dados.
• O desempacotamento de RPCs têm verificações adicionais para descartar RPCs inválidos e aprimorar a
segurança.
• m_sourcePeer solicitante de RPC só pode ser definido por fontes confiáveis (servidor); caso contrário,
ele é sempre derivado pelo receptor e não especificado pelo remetente.
• Proteções foram adicionadas contra blocos nulos por todo o código de réplica. Isso ajuda a evitar falhas
e comportamentos indesejados.
• A sobrecarga de largura de banda de SpawnParams para objetos de jogos herdados foi reduzida.
• As propriedades do servidor de script herdado agora são refletidas individualmente, em vez de como um
bloco de dados. Isso ajuda a reduzir a quantidade de dados enviados na alteração.
• A pesquisa automática foi removida de GameliftLobby e MultiplayerLobby.

UI Editor
• As opções Zoom e Pan agora ampliam o zoom em todo o mouse e oferecem suporte à barra de espaços
para aplicar a panorâmica na tela.
• O ângulo atual em graus agora aparece na janela de exibição quando é girado.
• Quando os elementos da interface de usuário são criados ou colados, o editor gera nomes exclusivos no
local.
• O componente Imagem agora pode exibir um destino de renderização. Isso é útil para a implementação
de um reprodutor de filmes, por exemplo.
• Os componentes interativos agora possuem ações na tela de interface de usuário para início de
sobreposição, término de sobreposição, pressionado e lançado.
• Algumas das telas de interface de usuário de FeatureTests foram aprimoradas visualmente.

Realidade virtual
• O objeto IHMDController agora está em seu próprio EBus.
• O objeto IHMDDevice foi removido e substituído por HMDDeviceBus. Isso substitui todo o sistema VR
de uma solução EBus que seja mais modular e permita o suporte para a funcionalidade específica do
dispositivo, como o OpenVR playspace.
• O objeto HMDInitBus foi adicionado para todas os gems HMD para se conectarem na inicialização.
• Gems HMD agora são classificados com base em uma chave de classificação definido pelo gem. Isso
permite que você defina a ordem em que os dispositivos são testados durante a inicialização.
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• Dispositivos VR agora se conectam ao objeto HMDInitBus na inicialização. Quando um dispositivo válido
é encontrado, ele se conecta ao HMDDeviceBus e é usado no tempo de execução do mecanismo.
• O arquivo VRCommon.h armazena todas as estruturas de dados usadas pelo sistema de VR.
• VR agora é compatível com Lua, que permite que você execute todas as funcionalidades que tiverem
sido feitas usando gráfico de fluxo.
• O Gem HMDFramework contém o HMDDebugger e outros sistemas HMD e exclui as implementações
HMD específicas do fornecedor.
• O componente Câmera agora é compatível com VR.

Sistema de compilação do Waf
• O sistema de mensagens de erro Waf foi aprimorado para instâncias quando seu projeto no arquivo
de bootstrap não corresponder ao projeto real que estiver sendo compilado. Este problema pode ser
causado por um erro de digitação.
• O desempenho Waf foi aprimorado ao copiar arquivos, incluindo a implantação do console.

Diversos
• Binários do gerador de código AZ agora são fornecidos para os três sistemas operacionais de host:
win_x64, darwin_x64 e linux_x64.
• Tipos canônicos fornecidos no formato intermediário AzCG agora são compatíveis.
• Ao aproveitar vários núcleos, o servidor de compilação de sombreamento e a compilação de
sombreamento agora têm melhor desempenho na maioria dos sistemas operacionais.
• Valores enum agora podem ser incluídos uma vez no EditContext. Anteriormente, os valores enum
eram incluídos em cada membro de dados do tipo enum. Essa melhoria pode facilitar a criação de listas
suspensas com base em enums no editor.
• Com base no feedback dos clientes, os contêineres refletidos no EditContext agora podem ser editados
por padrão. Para desativar este recurso, adicione um atributo ContainerCanBeModified e defina o valor
como false.
• Uma nova interface de usuário facilita o envio de vários campos e entidades para qualquer local na
hierarquia de fatia válida.
• Agora você pode optar ou não optar por adições individuais, remoções e alterações de entidades ou
dados de componentes durante um envio de fatia.
• O sistema de ativos foi transformado em componentes e removido do módulo CrySystem. Novos
componentes do sistema encapsulam as interações entre um aplicativo e o Processador de ativos.
Esses novos componentes foram movidos para a estrutura da Amazon para ajudar a remover a
dependência de um aplicativo do módulo CrySystem.
• Lumberyard agora é compatível com exibições de alta DPI como o Razer. Isso afeta o Windows 8.1 e
Windows 10, se o valor de DPI lógico for definido como um valor diferente de 1.

Correções
A versão Beta 1.6 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Processador de ativos
• O Processador de ativos agora retém o IP proxy especificado entre sessões.
• O Processador de ativos não exclui mais ativos criados para um sistema operacional específico quando
você cria ativos para outro sistema operacional.
• Clicar duas vezes em um trabalho com falha agora exibe os arquivos de log e informações.
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• A substituição de um arquivo de ativos por uma nova versão do arquivo usando um método de cópia de
arrastar e soltar agora funciona corretamente.

Gerador de código AZ
• O analisador de gerador de código AZ agora corretamente lida com parênteses em strings e aspas
simples.
• O analisador agora lida corretamente com valores de tipo de lista e oferece suporte a várias classes
base, informações de tipo de tempo de execução (RTTI) e construções similares.

Personagem e animação
• Geppetto:
• Corrigido um problema no qual qualidades somente leitura seriam temporariamente exibidos como
editáveis no painel direito.
• Corrigido um problema em que a primeira gravação de um arquivo CHRPARAMS não atualizou o
arquivo no disco e reverteu a interface do usuário para o estado anterior.
• Corrigido um aviso de repetição que ocorreu quando índices de camadas de espaços inválidos foram
adicionados ao Geppetto.

Cinemática
• O Track View não permite mais a adição de entidades AZ::Entity, que não são compatíveis. O
suporte para entidades herdadas permanece inalterado.

Cloud Canvas
• Os arquivos BaseLambdaFlowNode foram removidos do Lumberyard.
• O Gerenciado de recursos do Cloud Canvas não retorna mais um erro de violação de acesso ao tentar
clicar com o botão direito do mouse em um recurso lambda no arquivo project-template.json.
• O Resource Manager do Cloud Canvas agora exibe todas as implantações criadas na janela Create
Deployment.
• Os atalhos de teclado para pesquisa (Ctrl+F) e salvar (Ctrl+S) agora funcionam corretamente.
• Configurar uma implantação padrão agora funciona como esperado.
• Criar uma nova implantação agora funciona como esperado.
• Criar uma nova pilha de projetos agora funciona como esperado.
• Criar uma implantação com recursos criados pelo usuário agora funciona como esperado.
• Todas as versões do Darwin agora compila conforme o esperado.
• Os níveis agora são carregados com sucesso no macOS.
• O tipo de arquivo e os problemas de codificação com arquivos Python foram corrigidos para evitar erros
de integração.
• O nível de amostra "Don't Die" agora é iniciado corretamente.
• O nível de amostra "Don't Die" não exibe uma mensagem com erro durante o modo de jogo.
• Ao tentar criar uma implantação sem um projeto ativo, uma mensagem de erro agora é exibida para
indicar que a pilha do projeto não existe.
• O ConsumerTests agora relata os valores de atributos esperados no SendSimpleEvent.
• Ao adicionar um grupo de recursos com uma conta não autorizada que não é de administrador, o grupo
de recursos agora é exibido na interface do usuário.
• A caixa de diálogo Add Resource no Resource Manager do Cloud Canvas agora valida o nome do
recurso para garantir que ele siga às convenções de nomenclatura.
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• Criar uma nova pilha de projetos sem criar uma implantação não produz mais uma afirmação.
• O Credentials Manager agora exibe um erro se uma chave secreta da AWS, uma chave de acesso da
AWS ou nome de perfil não são fornecidas ao adicionar um perfil.
• O nome da pilha do projeto agora pode aceitar até 20 caracteres.
• Os mapeamentos de recursos do Cloud Canvas agora são atualizados com mais frequência.
• Mais mensagens informativas de erro agora são exibidas se o mapeamento de recursos não estiver
configurado corretamente.
• As informações de exclusão detalhadas já não são exibidas se uma implantação estiver incompleta ou
não carregada na interface do usuário.
• Criar um recurso de bucket do S3 agora funciona como esperado.
• A entrada AttributeComparisonType para o nó ScanTable agora usa uma lista suspensa para
selecionar opções.
• As portas de saída para o nó DynamoDBGet agora usam os tipos de dados corretos. DataOut exibe
um atributo de tipo de string. NumberOut produz um atributo de tipo de número. BoolOut produz um
atributo de tipo bool.

Sistema de entidade do componente
• O componente Script agora indexa corretamente matrizes que são definidas na grade de propriedade
(indexada de 1, por convenção Lua).
• OnSpawned foi removido da API Lua para o componente Spawner. Lumberyard não reflete
AZStd::vector para script.
• Cada entidade na fatia gerada agora chama OnEntitySpawned para
SpawnerComponentNotificationBus para o componente Spawner.
• O GameEntityContextRequestBus tem uma nova função para destruir entidades de script. Observe que
a exclusão de uma entidade não exclui as entidades em sua hierarquia de transformação.
deleteentityexample =
{
Properties =
{
EntityToDelete = { entity= "" , description= "Entity that will be deleted." },
},
}
function deleteentityexample:OnActivate()
local gameEntityRequestBus = GameEntityContextRequestBusSender();
gameEntityRequestBus:DestroyGameEntityById(self.Properties.EntityToDelet
e) end

• O menu de contexto Create Component Entity foi removido quando um nível não está aberto.
• Arrastar um componente para o outliner da entidade,— mas não para uma entidade real—, já não
resulta em um erro de entidade inválida.
• As entidades componentes não desaparecem depois do redimensionamento do terreno.
• Os componentes agora serializam seu ID persistente, garantindo que os valores são propagados por
meio de fatias.
• Quando as entidades pai e filho são colocadas, a tradução do filho não é mais afetada depois de entrar e
sair do modo de jogo.
• Todos os componentes agora exibem ícones em vez das texturas Replace Me.
• Os componentes Trigger Area que são criados no Lumberyard 1.5 agora funcionam corretamente em
Lumberyard 1.6.
• A interface do usuário de propriedade de matriz agora exibe para permitir que você especifique
entidades para um componente Trigger Area em uma entidade.
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Configurações de FBX
• O editor não trava mais no desligamento se o Configurações de FBX estiver ativamente informando o
progresso do Processador de ativos.
• Uma colisão de hash em potencial já não ocorre ao adicionar nós ao gráfico de cena.
• A funcionalidade de edição agora funciona corretamente quando o
PropertyVisibility_ShowOnly_Children é definido no elemento raiz de um
ReflectedPropertyEditor.

Lens Flare Editor
• Recarregar a biblioteca de níveis já não resulta em um erro.
• Recarregar a mesma biblioteca várias vezes seguidas não resulta em um erro.
• Reduzir o zoom do reflexo da lente agora atenua o reflexo se ele fosse afetado pelo fator de atenuação
da distância.

Lumberyard Editor
• O editor não trava mais ao destravar painéis, fechar e depois reabrir o Editor de partículas.
• O editor não trava mais ao alternar entre várias câmeras em um mapa.
• Pressionar a tecla Esc agora fecha a ferramenta de pincel para a vegetação.
• A seleção da vegetação agora encaixa no objeto selecionado na barra de rolagem de vegetação.
• A janela de exibição não é mais afetada pelas teclas de seta ao navegar pelas propriedades da entidade
na barra de rolagem.
• As janelas flutuantes não exibem mais quando você coloca uma partícula na janela de exibição e a barra
de rolagem está fechada quando executa o Lumberyard.
• Os atalhos de teclado agora funcionam conforme o esperado em diferentes janelas flutuantes.
• As opções Debug Views, View Modes e Environment Modes foram adicionadas novamente às opções
de ferramentas personalizadas.
• A opção Convert to Procedural Object foi restaurada em prefabs.
• O desempenho não é mais afetado quando há algumas centenas de fatias em um nível.

Mobilidade
• O Assistente de configuração Lumberyard agora detecta corretamente o Android NDK revisão 11 ou
posterior. Você também pode localizar manualmente qualquer um dos subdiretórios para ndkpath
\build.
• O compilador de sombreamento já não produz erros se o compilador de sombreamento tiver espaços
em seu caminho.
• O mapa HumanFeatureHair no projeto FeatureTests agora funciona conforme o esperado.
• Os decalques no mapa Decals no projeto FeatureTests agora são processados corretamente em
dispositivos Android.

Redes
• O Network Profiler já não experimenta falhas aleatórias.
• As chamadas de RMI herdadas do tipo eRMI_ToOwningClient agora são executados apenas para o
proprietário da entidade.
• Recebendo uma mensagem do sistema SM_CONNECT_ACK para um servidor sem chamada
SM_CONNECT_REQUEST não resulta em um travamento.
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macOS
• O mapa TouchRayCast no FeatureTests agora imprime texto quando você passa o mouse sobre cada
objeto.
• O mapa KeyboardBasic no FeatureTests agora é processado corretamente no macOS.
• A capacidade de se conectar a servidores em MultiplayerLobby e MultiplayerProject agora funciona no
macOS.
• O efeito visual no mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests agora é processado corretamente no
macOS usando o renderizador OpenGL.

Twitch ChatPlay
• Os recursos do Twitch foram atualizados para compatibilidade com a API mais recente do Twitch. Twitch
ChatPlay e a API do Broadcast agora enviam o cabeçalho de identificação de cliente ou o cabeçalho de
autorização necessário.
• Os recursos do Twitch ChatPlay e da API do Twitch agora exigem uma variável de console
para ser definidos com o ID do cliente do aplicativo para funcionar corretamente. A variável do
console para Twitch ChatPlay é chatPlay_ClientID. A variável do console para API Twitch é
broadcast_ClientID. Você pode definir ambos os valores para o mesmo ID de cliente. Para gerar o
seu ID do cliente, registre seu aplicativo com Twitch clicando em Settings, Connections, Register your
application.

UI Editor
• O código LyShineDebug.cpp agora pode ser copiado fora do LyShine DLL e compilado.
• O editor não trava mais quando usar a tecla Delete para excluir um elemento de interface do usuário
inteiro.
• O editor de animação de interface do usuário não falha mais ao tentar usar o menu da barra de
ferramentas do editor de curva e uma sequência não está selecionada.
• As texturas com uma barra precedida agora são renderizadas no modo de lançamento como esperado.

Realidade virtual
• A renderização de texto em telas de interface do usuário 3D foi corrigida.
• A renderização de texto foi otimizada ao minimizar os switches de contexto de gráficos.
• A renderização de console para VR foi otimizada ao minimizar os switches de contexto de gráficos.
• O cálculo no Oculus FOV Gem foi corrigido para que os objetos agora apareçam corretamente
dimensionados.
• O componente Camera agora usa o IViewSystem principal para funcionar corretamente com VR.

Diversos
• O Lumberyard agora é executado como esperado em um computador com mais de 16 núcleos lógicos.
Obrigado, Vijay D., por enviar esta correção!
• O sistema de sincronização de vinculação de rede ativado agora funciona corretamente. Agradecemos
ao nosso cliente anônimo para enviar esta correção!
• Os artefatos de enquadramento foram corrigidos na geração de minimap.
• A altura máxima padrão para a propriedade de altura da câmera na ferramenta minimap foi alterada de
99 para 9999.
• Uma falha foi corrigida para importar uma textura de terreno.
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• A rotação do terreno do mapa de altura exportado não está mais disponível em 180 graus para o formato
PGM.
• Monitor, escopos e rascunhos de sombreamentos foram restaurados.
• A propriedade e_TexelDensity = 2 agora renderiza corretamente.
• As capturas de tela de alta resolução são funcionais novamente.
• A propriedade e_MergedMeshInstanceDistShadows controla independentemente a sombra LOD.
• Um erro foi corrigido para volumes de oclusão.
• Um artefato NaN foi corrigido ao renderizar reflexos de água de um sombreamento de vegetação com
neblina volumétrica ativada.
• Uma trajetória visual de sol na ferramenta de iluminação de terreno foi corrigida para apontar na direção
correta.
• O Waf agora analisa as bibliotecas QT corretas e não impede que as construções ocorram.
• Os arquivos DLL OpenSSL agora são atualizados para a versão 1.0.2.8.
• Executando o comando LuaCompiler já não resulta em um problema de resolução de caminho.
• O pedido de exclusão para o sistema herdado Lua foi corrigido e os membros que não eram inicializados
anteriormente agora são inicializados.
• Os valores retornados AZ::u32 e Crc32 agora são compatíveis como retorno de chamada do
ChangeNotify.
• Ao instanciar uma fatia dinâmica e as malhas na fatia não são residentes na memória, o carregamento
de ativos de malha não experimentam mais instabilidade ocasional.
• As entidades pertencentes no GameEntityContext não resultam em problemas de pontos em um jogo
em rede.
• No novo sistema CodeGen ao marcar uma classe, agora você pode ter mais de uma classe base para o
sistema para ingestão e mais de uma classe para o sistema ignorar.
• Os contêineres podem agora ser editados por padrão.
• O campo de entrada de nome oferece várias opções para o gerador de eventos.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos em Lumberyard Beta 1.6:
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte de exibição de DPI alto:
• O Lumberyard agora é compatível com exibições de DPI alto. A maioria dos elementos no Lumberyard
Editor será renderizado em um tamanho razoável. No entanto, alguns elementos podem ser
renderizados em tamanho muito pequeno. Por exemplo, alguns elementos da Rollup Bar são
renderizados em tamanho muito pequeno nas exibições de DPI alto.
• O Lumberyard só é compatível com fatores de escala de número inteiro. Se o DPI é definido como
1.5, o valor será arredondado para 2. Isso exibirá a maioria dos elementos 0,5 vezes maior do que o
esperado.
• Ao usar Lumberyard Editor em uma exibição de DPI alto, a entrada do mouse para uma tela da
interface do usuário não funciona adequadamente. Para contornar este problema, feche o editor,
reduza a resolução (por exemplo, 1920 x 1080) e, em seguida, reinicie o editor.
• Os caminhos de instalação do diretório 3rdParty não podem exceder o tamanho designado. Se você
exceder o limite de tamanho, receberá uma notificação.
• O diretório 3rdParty não pode ser alterado enquanto o software estiver fazendo download. Você pode
cancelar a operação de download ou esperar sua conclusão.
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• Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem
as configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e
Lumberyard. Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não
defina as variáveis do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos
arquivos de configuração.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Assistente de configuração Lumberyard:
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver
presente. Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para
Visual Studio 2013.
• Somente uma instância ativa do Assistente de configuração Lumberyard é compatível. Não tente
executar várias instâncias.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Este problema não afeta a compilação ou o uso do Lumberyard Editor.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard
não detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema,
localize manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer
subdiretório do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Você não pode fazer download de SDKs usando o arquivo SetupAssistantBatch.exe.
• Você pode usar o Assistente de configuração Lumberyard para fazer download dos SDKs necessários
para o desenvolvimento do Windows usando o Visual Studio 2013 somente no Windows.
• A porcentagem do progresso pode alterar se você cancelar um download.
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Lumberyard agora oferece suporte ao Wwise 2016.1.1. Se você tentar usar o Wwise 2014 ou o
Wwise 2015 com o Lumberyard, você encontrará erros de link. Para continuar usando uma versão
anterior do Wwise, você pode usar a solução descrita no arquivo wscript_wwise2015.readme.txt
(localizado no diretório \dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• Se você estiver usando um Mac:
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• No macOS, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard irá detalhar todos os links
simbólicos criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação para iOS. Para resolver
este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo manualmente todos os
links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração Lumberyard novamente.
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• Um PC ainda é necessário para executar o compilador de sombreamento ao executar um nível pela
primeira vez.
• O FeatureTests e o SamplesProject são os únicos projetos compatíveis atualmente e devem ser
executados usando o Xcode.
• O mapa TouchRayCast em FeatureTests não imprime texto ao posicionar o mouse sobre cada objeto.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• O efeito de fluxo de água não funciona corretamente e, dependendo da localização e ângulo da
câmera, desaparece ou para de ser animado.
• Em determinados ângulos de visão, o skybox camera_sample renderiza as fases do dia e da noite
simultaneamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• A compilação pode resultar no seguinte erro: Lista de argumentos muito longa. Para solucionar
este problema, use a opção de linha de comando --use-uber-files=True quando você
invocar os comandos de compilação lmbr_waf. Como alternativa, você pode editar o arquivo
user_settings.options (localizado no diretório \dev) para definir o valor use_uber_files
como True.
• Os seguintes problemas são conhecidos se você usar o Perforce:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão
com o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da
interface do usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• O RequestEdit reporta incorretamente o sucesso como falso para os seguintes status:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Esse problema também pode ocorrer quando você altera o editor para modo off-line.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o pipeline de ativos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ao usar o importador de ativos, uma violação de acesso pode ocorrer ao tentar salvar.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.
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• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Você não pode usar um único nome para vários níveis que estão localizados em diferentes subpastas
do projeto. Isso evita que esses níveis sejam iniciados corretamente no executável do game launcher.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Lumberyard Editor:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face
ao carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave.
Você pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer
malha que necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor travará se você tentar: criar um novo projeto no Configurador de projetos, definir o projeto
como padrão, habilitar todos os gems e criar o projeto usando lmbr_waf.bat configure e
lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Especificamente, o editor trava se você
habilitar ambos os gems GameLift e Multiplayer (Multijogador). Para resolver este problema, não use
os dois gems no mesmo projeto.
• O editor trava se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e iniciar o
editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor trava aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como submaterial. Ao
usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas
delas não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado,
o editor será minimizado para o modo de janela.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Geppetto:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando até a pasta de cache
no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos CAF da plataforma do
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SO de desenvolvimento atual e do projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas as
animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta
raiz, nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo
personagem. Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Configurações de FBX:
• A adição de uma regra de proxy de física ou a remoção da regra de um grupo de malha pode
fazer com que os ativos .cgf sejam exibidos incorretamente ou impedir que os ativos .cgf sejam
renderizados. Para contornar este problema, feche e reabra o Lumberyard Editor.
• Os erros gerados pelo Processador de ativos não são exibidos no Configurações de FBX. Para
visualizar esses erros, abra o Processador de ativos a partir da bandeja do Windows e clique duas
vezes no trabalho com falha.
• Se o controle de origem está habilitado e você alterar um arquivo, ele será marcado para adição/
edição no Perforce. As alterações subsequentes no arquivo falharão por causa de um erro na
biblioteca de controle de origem. Para contornar este problema, reverta as alterações antes de fazer
novas alterações ou verifique as alterações antes de fazer novas alterações. Isso permite que você
faça alterações nos arquivos alterados anteriormente que não foram verificados.
• O Configurações de FBX não carrega adequadamente todas as configurações salvas em um arquivo
fbx.assetinfo. Para contornar este problema, use um editor de texto para ajustar manualmente a
ordem das configurações.
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Mannequin:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos CGF quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
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de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• O método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus passa um contêiner C ++ para Lua, o
que causa um erro.
• A caixa de seleção Affects Navmesh para o componente Static Mesh não afeta a geração da malha nav.
• Se você alternar entre massa e densidade em um componente Physics, será necessário entrar e sair do
modo de jogo ou habilitar o modo AI/Physics para que a alteração tenha efeito.
• Os seguintes problemas do componente Trigger Area são conhecidos:
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornandose obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• Se você tem uma área de trigger e uma entidade em movimento entra na área, um evento é acionado.
Se você tem uma entidade estacionária e uma área de trigger em movimento envolve a entidade, um
evento não será acionado.
• No Terrain Editor, as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura) permitem apenas
valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você tentar usar valores
decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de 32,4. Você deve
especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retornará valores de altura de 32 ao clicar em
um local com 32,4 de altura real.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Material Editor:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
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• No Editor de partículas, os seguintes atalhos de teclado não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o UI Editor:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique
para selecionar os elementos.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Track View:
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o
subpainel Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente
desabilitado. Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema,
desencaixe o Track View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o gems:
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede
que os testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver
este problema, modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome
gem_name_tests.waf_files. Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de
arquivo mygem_test.waf_files agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da
unidade. Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados
no diretório dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você
compile as especificações do perfil de teste para seus gems.
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o gráfico de fluxo:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
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• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• Os seguintes problemas são conhecidos para Amostra herdada:
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao
entrar na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.
• Hospedar ou conectar-se a servidores no MultiplayerLobby, no MultiplayerProject não funciona no
macOS.
• Os seguintes mapas do FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do iOS:
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa
uma afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o
Metal validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode
criar source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings
contêm a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não
compactar a textura.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual
File System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para
inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até
que o problema seja resolvido.
• A compilação pode resultar no seguinte erro: Lista de argumentos muito longa. Para solucionar
este problema, use a opção de linha de comando --use-uber-files=True quando você
invocar os comandos de compilação lmbr_waf. Como alternativa, você pode editar o arquivo
user_settings.options (localizado no diretório \dev) para definir o valor use_uber_files
como True.
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do Android:
• As compilações de versão não são compatíveis.
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• O recarregando automático sobre VFS não está funcionando corretamente.
• Se você quiser usar dispositivos de destino Clang e API-19, recomendamos que você use o API-19 de
destino no manifesto do Android (localizado no diretório dev\Code\Launcher\AndroidLauncher
\ProjectBuilder). Isso permite a você contornar as limitações da versão da API. O manifesto do
Android é definido para de API-19 por padrão:
<!-- This is the platform API where NativeActivity was introduced. -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="19" />

• A permissão de um nível com simulação física para executar extensivamente em um dispositivo
Android pode fazer com que o jogo cause uma afirmação ou trave na depuração ou congele o jogo no
perfil.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o uso do Lumberyard com Android Studio:
• Para que a depuração funcione corretamente, bibliotecas são compactadas com os símbolos de
depuração no APK. Isso pode causar longas durações para o processo de instalação e compactação
de APK devido ao tamanho do APK (aproximadamente 650-700 MB).
• Para contornar os problemas que podem ocorrer quando um projeto é regenerado enquanto está
aberto no Android Studio, você pode fazer o seguinte:
• Ignore a caixa de diálogo Configure project (Configurar projeto) que aparece no canto superior
direito da janela principal.
• Feche o Android Studio e reabra o projeto. Você também pode fechar Android Studio e importar o
projeto.
• Você deve executar o Android Studio como administrador.
• Os seguintes problemas são conhecidos para FeatureTests:
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no macOS, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será processado corretamente no
macOS.
• Se você estiver usando o mapa de decalques, um dos decalques está ausente, e o outro está sendo
projetado incorretamente.
• Ao desenvolver para console, o projeto atual é especificado no arquivo bootstrap.cfg. Se vários
projetos estiverem habilitados no arquivo user_settings.options você deverá especificar o projeto
atual como o primeiro projeto na lista de projetos habilitados no arquivo user_settings.options.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Os seguintes problemas são conhecidos para Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• A lista de servidores do grupo Twitch IRC que é usada para Whispers é codificada (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• O nó de fluxo CreateLink do Twitch JoinIn codifica o protocolo que é usado para o link do JoinIn
game:. Recomendamos que você não use o protocolo do jogo em quaisquer aplicativos do usuário
final. O nome genérico pode causar conflitos com outros aplicativos.
• O Twitch ChatPlay não é mais compatível com a versão 1.5 ou anterior do Lumberyard. Para
contornar este problema, faça um dos seguintes:
• Atualize para Lumberyard versão 1.6.
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• Mescle as alterações efetuadas para Twitch ChatPlay e TwitchAPI na versão 1.6 do Lumberyard
nos seus projetos existentes.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Cloud Canvas:
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez
da janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos
são alterados.
Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de
executar seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos
necessário para que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings -release
• Você pode ver um erro de log que diz, "Gerenciamento de recursos com base nos grupos de
identidade do Cognito configurado como [nome do grupo] oferece suporte a identidades anônimas"
quando você tenta fazer o seguinte:
1. Criar uma nova pilha de projeto.
2. Criar uma implantação.
3. Pressione Ctrl+G para executar o jogo a partir do editor.
Para contornar este problema, reinicie o editor ou clique em Upload Resources no Resource Manager
do Cloud Canvas e aguarde a operação ser concluída. Ctrl+G deve funcionar corretamente.
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>
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• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.
• Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa
normal de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material,
como normalmente faria, mas sem usar o Editor de substâncias para conectar o mapa normal.
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• Se uma câmera é colocada em 0,0,0 em um mapa, nada será renderizado na cena e, ao mesmo tempo,
a câmera é a visualização ativa. Isso inclui o nível, a depuração do texto, a interface do usuário e o dev
console. No momento, não há alternativa se aparecer uma tela preta.
• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.
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Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.5 (setembro de 2016)
Com o Lumberyard Beta 1.5, continuamos a adicionar novos recursos, melhorias e correções. Já que
continuamos aprimorando o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade
de desenvolvedores. Sem sua participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de erros,
o Lumberyard 1.5 não seria tão forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyardfeedback@amazon.com. Se você ainda não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa.
Você também pode acompanhar novas mudanças em nosso blog e deixar comentários para nos informar
o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 923)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 927)
• Melhorias e mudanças (p. 933)
• Correções (p. 936)
• Problemas conhecidos (p. 939)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.5.
Tópicos
• Novo nível de amostra demonstra efeitos de partícula (p. 923)
• Pesquisar e classificar sessões de jogos (p. 925)
• Funcionalidade atualizada para elementos e telas de interface de usuário (p. 926)
• O Cloud Canvas adiciona um AWS Resource Importer (p. 927)
• O AzTestScanner é compatível com os testes de integração (p. 927)

Novo nível de amostra demonstra efeitos de partícula
O nível de amostra de partículas mostra partículas de vários sistemas do Lumberyard e demonstra como
criar efeitos de alta qualidade usando recursos simples e avançados no Editor de partículas. Atualmente,
o nível de amostra inclui um efeito de fogo e de laser, com planos para adicionar mais partículas no futuro.
Para obter mais informações, consulte Samples Project.
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Pesquisar e classificar sessões de jogos
Use o novo recurso de pesquisa de sessão de jogo do Amazon GameLift para encontrar as melhores
correspondências para jogadores ou preencher um navegador da sessão do jogo. Você pode filtrar
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resultados com base na idade da sessão, disponibilidade do slot do jogador, contagem atual do jogadores
e outras características. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com sessões de jogo.

Funcionalidade atualizada para elementos e telas de
interface de usuário
O Lumberyard Beta 1.5 adiciona um recurso de deslocamento ao UI Editor. Pressione uma tecla de seta
para deslocar elementos de interface de usuário de um pixel ou Shift+ qualquer tecla de seta para deslocar
elementos de interface de usuário de 10 pixels. Além disso, agora você pode sinalizar telas de interface
de usuário para renderizar a uma textura. Isso permite que você use o destino de renderização como uma
textura em um material e exiba uma tela de interface de usuário em um objeto no mundo 3D. Para obter
mais informações, consulte Sistema de interface do usuário.
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O Cloud Canvas adiciona um AWS Resource Importer
O Cloud Canvas oferece um novo importador de recursos da AWS que permite a você criar recursos da
AWS diretamente do Lumberyard ao importar usando nomes de recursos da Amazon ou importar a partir
de uma lista.
Você pode importar os seguintes recursos:
• DynamoDB tabela
• Amazon S3 bucket
• Função Lambda
• Tópico do Amazon SNS
• Fila do Amazon SQS
Para obter mais informações, consulte Cloud Canvas.

O AzTestScanner é compatível com os testes de
integração
O AzTestScanner é uma ferramenta que você pode usar para executar testes que são incluídos nas
bibliotecas e executáveis do Lumberyard. A ferramenta simplifica o processo ao encontrar bibliotecas
e executáveis automaticamente para testar, permitindo que você se concentre em testes nas áreas
de interesse do Lumberyard. O AzTestScanner agora oferece suporte a testes de integração, que
são executados no mecanismo de projeto ativo. Para obter mais informações, consulte Como usar o
AzTestScanner.

Sistemas e ferramentas de visualização
Estamos particularmente interessados em seus comentários sobre as seguintes visualizações de recursos.
Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um e-mail para lumberyard-feedback@amazon.com.
Tópicos
• Suporte para dispositivos móveis – Android Studio e compilador Clang (p. 927)
• O Editor de partículas adiciona painéis de atributos personalizados, partículas de trilha e partículas de
GPU (p. 928)
• Novos componentes adicionados ao sistema de entidade do componente (p. 931)
• Editor de entidade do sistema – Personalizar componentes do sistema (p. 932)

Suporte para dispositivos móveis – Android Studio e
compilador Clang
O Lumberyard Beta 1.5 adiciona os seguintes recursos para suporte móvel:
• Suporte para o compilador Clang para gerar uma compilação de trabalho. Você deve ter instalado o
Android NDK r11 ou posterior e o Android SDK-21 ou posterior. Recomendamos que você mude para o
Clang antes que o suporte para o conjunto de compiladores GNU (GCC) fique obsoleto.
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• Capacidade de gerar automaticamente projetos do Android Studio usando uma opção de compilação do
Waf, portanto, não será mais necessário gerar manualmente um projeto.

• Capacidade para o Assistente de configuração Lumberyard detectar seu sistema operacional e exibir
apenas opções relevantes.
Para obter mais informações, consulte Suporte para dispositivos móveis.

O Editor de partículas adiciona painéis de atributos
personalizados, partículas de trilha e partículas de
GPU
O sistema de efeito de partículas permite criar e simular efeitos visuais, como explosões, incêndios e
faíscas. Esse sistema avançado inclui controles de reprodução, um editor gradiente, um seletor de cores e
bibliotecas de cores. Os recursos e funcionalidades adicionados incluem:
• Os painéis de atributo personalizados que permitem personalizar seu fluxo de trabalho e criar um
conjunto de atributos mais utilizados. Arraste e solte esses atributos em um novo painel e salve o painel
personalizado para compartilhar entre você e a sua equipe.
• As partículas da trilha, que são um tipo de emissor e permitem que você bloqueie os pontos de âncora
UV em um fluxo e defina o comprimento de atenuação da trilha em movimento.

• O nível de detalhe (LOD) que adiciona o controle finito para otimizar os efeitos em várias distâncias da
câmera.
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• As partículas de GPU que permitem gerar milhões de partículas de um emissor no atributo de contagem,
com desempenho dependendo das especificações de seu hardware. Além disso, as partículas GPU
agora podem enviar e receber sombras.
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• Os mapas normais e de brilho que você pode adicionar diretamente à partícula sem criar um material
único primeiro.
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Para obter mais informações, consulte Sistema de efeitos de partícula.

Novos componentes adicionados ao sistema de
entidade do componente
O Lumberyard Beta 1.5 adiciona os seguintes componentes novos para o sistema da entidade do
componente:
• Os componentes genéricos de forma primitiva que podem atender às necessidades de forma de
qualquer componente:
• Box
• Esfera
• Cilindro
• Cápsula
• Componente de colisão primitiva – Em combinação com os componentes de forma primitiva, o
componente de colisão primitivo fornece colisões físicas que são formadas como primitivas, conforme
definido por um componente de forma correspondente.
• Componente Ragdoll –. O componente ragdoll fornece a capacidade de configurar e acionar o ragdoll
para a entidade associada.
• Componente de filtragem e marcação –. O componente de filtragem e marcação permite a associação
de zero ou mais tags com uma entidade e responde a consultas relacionadas a tags.
• O componente de malha com skin e o componente de malha estática (anteriormente, o componente de
malha):
• Componente de malha com skin – O componente de malha com skin fornece recursos para renderizar
malhas com skin. Esse componente é necessário para todos os componentes da animação.
• Componente de malha estática – O componente de malha estática fornece recursos para renderizar
apenas malhas estáticas.
• Componentes de áudio – Os seguintes componentes permitem que você interaja com a camada de
conversão de áudio:
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• O componente gatilho executa gatilhos e reproduz e interrompe sons.

• O componente Rtpc configura RTPCs e aciona variáveis de jogo para o sistema de áudio.
• O componente de mudança define o SwitchStates para variar os comportamentos na reprodução de
áudio.
• O componente de ambiente configura valores de ambiente para aplicar efeitos como reverberações.
• O componente físico do personagem fornece uma maneira de adicionar comportamento físico a uma
entidade e configurar características de simulação. O físico do personagem é usado com entidades de
personagem, como um jogador e inimigos.
Para obter mais informações, consulte Sistema de entidade do componente e Referência de componente.

Editor de entidade do sistema – Personalizar
componentes do sistema
O Lumberyard Beta 1,5 apresenta uma nova ferramenta chamada Editor de entidade do sistema que
permite que você personalize seu projeto de jogo com componentes do sistema. O Editor de entidade do
sistema simplifica o processo, permitindo a utilização do editor para modificar as configurações de baixo
nível, como memória e entrada e saída de arquivo, em vez de exigir que você edite manualmente o arquivo
.xml ou .cfg. Para obter mais informações, consulte o Editor de entidade do sistema.
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Melhorias e mudanças
Essa versão do Lumberyard inclui as seguintes atualizações em sistemas e funcionalidade:

Gerador de código AZ
• Waf integrado para permitir o controle do sistema de compilação de análise de anotação, renderização
de modelo e injeção de código-fonte de volta ao processo de compilação.
• Modelos de renderização introduzidos, que são um conjunto de scripts Python e modelos Jinja2 para
gerar código-fonte via Gerador de código Az.
• Criação de novos modelos de renderização para módulos do Az usando mecanismos do AzCore,
como AZ_COMPONENT, Reflect for Serialize e Reflect for Edit. Eles permitem que os usuários,
opcionalmente, substituam o código básico desses mecanismos por anotações mais fáceis de entender
ao lado do código associado.
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• Adicionado suporte para modelos de renderização gerados pelo usuário, que podem ser especificados
para uso através da integração Waf.

Personagem e animação
• Atualização dos nós de fluxo do gráfico do Mannequin para trabalhar com o componente do Mannequin.
O tutorial de gráfico de fluxo do Mannequin (localizado no diretório \dev\SamplesProject\Levels
\Component_Tests\Mannequin_FlowGraph) demonstra possíveis usos da funcionalidade do
componente do Mannequin.
• No Configurações de FBX, esclarecido o significado de dados de vértice de 32 bits e atualizadas as
dicas de ferramenta.

Cloud Canvas
• Adicionado suporte para clientes do jogo OS X para que os clientes Mac agora possam usar a
funcionalidade do Cloud Canvas.
• Processo de autenticação aprimorado ao lançar o projeto Don't Die. As atualizações de dados de login e
configuráveis agora são processadas corretamente ao iniciar primeiro.

Componentes
• Os componentes primitivos collider foram removidos e substituídos por combinações de componentes
do shape-plus-collider. Os componentes primitivos collider existentes serão substituídos por um
componente de forma apropriada que foi configurado. Para usar os recursos de colisão, você deve
adicionar manualmente um componente collider primitivo.
• Os componentes da área de gatilho não especificam uma forma de caixa para acionar; em vez disso,
uma forma na entidade é usada como o volume do gatilho. Agora é possível usar qualquer componente
de forma como limites para acionar com componentes da área de gatilho. Anteriormente apenas as
caixas podiam ser usadas. Você deve adicionar manualmente as áreas de gatilho antigas às novas.
• O componente de malha agora é separado em dois componentes: o componente de malha estático e
componente de malha com skin.
• O componente físico agora é separado em dois componentes: o componente físico e o componente de
personagem físico.

Conteúdo
• Nível de amostra atualizado demonstrando animar e dirigir um personagem físico usando a entrada
do controlador e o script Lua. A máquina de estado baseada no Lua de amostra (localizada no nível
\Components\Controllable_Chicken de demonstração) utiliza os componentes Mannequin
(Manequim), Character Physics (Física do personagem) e Skinned Mesh (Malha com skin).
• Adicionado um novo nível de demonstração básica de animação usando o gráfico de fluxo e
o componente Mannequin (Manequim). Esse nível (localizado no nível de demonstração do
Component_Tests/Mannequin_FlowGraph) utiliza os componentes Mannequin (Manequim) e
Skinned Mesh (Malha com skin).

Gems
• Os números de versão e a API pública em todos os gems do Lumberyard foram atualizadas e
convertidos para módulos AZ, o que permite uma melhor integração com o novo componente do sistema
de entidade. Recomendamos que os gems personalizados sejam convertidos para módulos AZ. Para
obter instruções sobre esse procedimento, consulte Migração de projetos Lumberyard.
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• Se gems.json for manualmente editado, os usuários devem executar Bin64\lmbr.exe projects
populate-appdescriptors para atualizar os arquivos de descrição do aplicativo. Para obter mais
informações, consulte Migração de projetos Lumberyard.

Lumberyard Editor
• A opção Light Skin (Skin clara) não está mais disponível no editor.
• O editor não oferece mais suporte para carregar um painel de exibição com um editor flutuante (por
exemplo, UI Editor, Editor de partículas, Fluxograma etc.).
• Agora a seleção é preservada quando você entra e sai do modo de jogo no editor.
• A orientação da câmera agora é preservada quando entra e sai do modo de jogo no editor.
• O desempenho foi aprimorado para desfazer/refazer componente de operações com um grande número
de entidades no editor.
• A lógica de recuo da grade de propriedades foi melhorada.
• Agora você pode usar Ctrl+clique em elementos pai na grade de propriedades para expandir ou contrair
todos os filhos.
• Quando colocados no editor, fatias com várias entidades raiz não podem mais herdar uma das rotações
de entidade contidas.

Mobilidade
• Android:
• As compilações do Android Studio agora são conectadas com a mesma certificação que as
compilações Waf. Isso permite que você implante jogos para Android do Google Play Store.
• O sistema de compilação Waf agora gera a biblioteca SDL. Isso adiciona a capacidade de depurar
funções de biblioteca de baixo nível.
• iOS: o SDL não é mais uma dependência, facilitando obter ponteiros para o controlador de visualização
e do aplicativo.

Redes
• Adição de variáveis do console cl_clientPort que os clientes podem usar como uma porta de
vinculação. Modificado o JoinSession() para usar o cl_clientPort e padrão para a porta efêmera.
• Adicionado um mecanismo para adiar as atualizações das réplicas de chamadas de retorno.
• Removido o recurso UnionDataSet.
• Removida a função GetUniqueName(), que não é mais usada pelo EBus.
• Removidas as variáveis de membro não utilizadas clientPort e serverPort de SGameStartParams.

Editor de partículas
• Adicionada a capacidade de arrastar emissores entre bibliotecas e de um emissor para outro.

UI Editor
• Um novo conjunto de nós de gráfico de fluxo simplifica o uso do Fluxograma no sistema de interface.
Esses nós usam uma entidade no nível para armazenar o caminho da tela de interface do usuário e
evitar a necessidade de passar o ID da tela de um nó para outro. Esses nós também usam nomes de
elementos de interface do usuário em vez de IDs de elementos de interface do usuário, o que facilita
a identificação dos nós gráficos de fluxo referenciados. Os novos nós estão localizados na seção do
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Fluxograma chamada UIe. Os nós antigos ainda estão incluídos para compatibilidade com versões
anteriores.
• O fator de zoom agora é exibido na barra de ferramentas do UI Editor.

Realidade virtual
• Adicionado novo gem de realidade virtual de origem aberto (OSVR).
• Suporte adicionado para detecção de resolução automática de exibição montada anexada ao cabeçalho
(HMD).
• Atualizado o Oculus Gem para usar o Oculus SDK versão 1.5.
• Convertidos os gems VR em módulos AZ.
• Foram feitos mapas de sombra que podem ser compartilhados entre os olhos esquerdo e direito para
evitar renderizar sombras novamente.

Diversos
• Várias alterações no Assistente de configuração Lumberyard incluem atualizar o número da versão,
adicionar dicas de ferramentas e melhorar etiquetas.
• Melhorias de desempenho para o Processador de ativos incluem avaliação e tempo de inicialização,
bem como uma indicação de quanto trabalho é necessário na inicialização no editor.
• O catálogo de ativos agora salva com mais rapidez, conduzindo o tempo de resposta mais rápido para o
recarregamento quente.
• Uma nova camada de soquete, AzSock, substitui o CrySock legado, de modo que não é necessário usar
CrySystem.
• O gancho de teste IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK agora está disponível como dois
ganchos separados. O AZ_UNIT_TEST_HOOK é usado para executar testes de unidade e o
AZ_INTEG_TEST_HOOK é usado para executar testes de integração. Os gems e módulos existentes
agora usam esses ganchos. Você deve atualizar os módulos personalizados e gems para usar esses
ganchos.

Correções
A versão Beta 1.5 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Assistente de configuração Lumberyard
• Corrigido um problema que fazia com que longos caminhos de instalação fossem exibidos
incorretamente.
• Corrigido um problema com a exibição de rolagem que impedia a interface do usuário de renderizar
corretamente.
• Corrigida a versão Boost e as instruções de instalação que são exibidas no Assistente de configuração
Lumberyard.
• Corrigida a versão Mikktspace que é exibida no Assistente de configuração Lumberyard.

Personagem e animação
• Geppetto:
• Correção de vários problemas com a integração de controle de origem que resultaram em mensagens
de erro durante o salvamento.
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• Corrigido um problema com o recarregamento em tempo real de ativos do bspace.
• Corrigido um problema que causava um atraso na marcação de campos da interface do usuário como
somente leitura. Agora você pode editar campos temporariamente.
• Mannequin:
• Corrigido um problema que causava o travamento do Mannequin Editor se um modelo prop fosse
anexado a um ponto de anexos de skin usando os clipes de camada proc AttachmentProp e
AttachmentPnT.
• Corrigido um problema que impedia uma FX de partículas de anexar corretamente quando acionada
pela camada proc de partículas.
• Configurações de FBX:
• Corrigido um problema em que as malhas sem dados materiais causaram erros de chamada de
função pura.
• Corrigido um problema que fazia com que a barra de progresso de importação ficasse travada se um
grupo de malhas sem malhas selecionadas fosse adicionado.
• Maya: corrigido um problema que causava um erro quando algumas malhas em um grupo tinham cores
de vértice especificadas enquanto outras não tinham.

Cinemática
• Corrigido um problema que impedia que os valores das propriedades animadas fossem exibidos na
Rollup Bar (Barra de rolagem).

Cloud Canvas
• O Cloud Canvas Resource Manager inclui várias melhorias, correções de erros e validações de erros.

Sistema de entidade do componente
• Corrigido um problema que fazia com que operações desfeitas perdessem relações pai–filho.

Gems
• Corrigido um problema que impedia que a posição de rolagem de um gem fosse preservada ao salvar.
• Corrigido um problema que impedia a geração de um diretório de ativos específicos de gem ao criar um
novo gem.

Mobilidade
• Corrigido um problema com o log que enviava um erro "File not found" como spam no diretório
\FeatureTests\KeyboardBasic.
• Android:
• Corrigido um problema que fazia com que o alinhamento da APK ocorresse depois que ela foi
assinada. Alinhamento da APK agora está concluído na ordem adequada para distribuição conforme
exigido pelo Google Play Store.
• Corrigido um problema de iluminação nos mapas Movers_Sample e Trigger_Sample.
• Corrigido um problema que impedia o mapa Decal_Sample de renderizar corretamente.

Redes
• Corrigido um problema de falha com as variáveis do console no Multiplayer Gem para consoles.
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• Corrigido um problema com o registro de personagens inválidos que causava um travamento. O buffer
de saída agora está gravado corretamente.
• Corrigido uma falha relacionada ao threading no Lua VM causado por script de RMIs de entrada
processados durante a carga de níveis.

OS X
• O componente Decal agora serializa seus dados de entrada e de saída corretamente. Os decalques
agora aparecem corretamente no mapa Decal_Sample.
• Corrigido um problema que impedia nuvens volumétricas de renderizar corretamente.

Editor de partículas
• Corrigido um problema com o ângulo de rotação que se comporta de forma diferente nos emissores de
CPU e GPU.
• Corrigido um problema com o atributo de iluminação emissiva que se comporta de forma diferente em
emissores de CPU e GPU.
• Corrigido um problema que fazia com que um emissor persistisse na janela de Preview (Visualização)
mesmo após a exclusão de todos os emissores.
• Corrigido um problema com a renomeação de emissores que causava o reposicionamento do nome.
• O Init Angle e o Random Angle agora estão localizados um ao lado do outro.

UI Editor
• Corrigido um problema que gerava cores de trilhas incorretas no Animation Editor.

Realidade virtual
• Corrigido um problema que impedia o r_ResolutionScale de funcionar corretamente no iniciador
independente.
• Corrigido um problema que fazia com que partículas de GPU consumissem o tempo de atualização
mesmo quando não havia partículas no cenário.
• Corrigido o cálculo do campo de visão simétrico (FOV) para OpenVR.
• Corrigido um problema de rastreamento para OpenVR onde a espera do vsync poderia acontecer duas
vezes em um quadro.
• Corrigido um problema que impedia que o buffer de cobertura funcionasse corretamente no VR. Agora
você pode usar culling de objeto do lado da CPU.

Diversos
• O Processador de ativos foi atualizado, de forma que não trata mais arquivos recém-importados i_caf
como falhas até que um arquivo animsettings seja criado.
• Corrigido um problema que impedia que os parâmetros de sombreamento sobrecarregassem materiais
clonados quando o thread de renderização estava habilitado (r_multithreaded=1).
• Corrigido um problema que impedia que a textura Decal fosse animada e usada para controlar a
intensidade de emitância do sombreamento Illum.
• Um problema corrigido que impedia que malhas de oclusão fossem classificadas corretamente.
• Corrigido um problema que impedia que a ferramenta de pintura de terreno salvasse e carregasse
valores de cores por camada corretamente.
• Corrigido um problema que afetava o brilho padrão da camada do terreno.
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• Corrigido um problema que fazia com que uma névoa de volume de água fosse renderizada mesmo
quando ela não estava dentro do volume.
• Corrigida a ferramenta lmbr_test.cmd para que agora aponte para o local correto do Python.
• Corrigida a ferramenta lmbr_test.cmd para que agora funcione corretamente em diretórios que
contêm espaços no caminho.
• Atualizado o AzTestScanner de forma que agora você pode interromper e sair de execuções de teste
imediatamente.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Beta 1.5:
• Se você usar o Windows 8 ou posterior em um monitor de alto dpi, o Lumberyard terá problemas
de escalabilidade de alto dpi que interferirão na usabilidade do layout e da interface do usuário.
Selecionar Disable display scaling on high DPI settings (Desabilitar o dimensionamento de exibição em
configurações de alto DPI) no editor.exe, a janela de propriedades não solucionará o problema.
Para resolver esse problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• (Recomendado) Defina seu monitor com uma resolução que não seja de alto DPI. Na sua área de
trabalho, clique com o botão direito do mouse e selecione Screen resolution (Resolução de tela). Na
caixa de diálogo Screen Resolution (Resolução de tela), selecione 1920 x 1080 na lista suspensa
Resolution (Resolução). Clique em OK.
• Mantenha sua resolução atual e veja a interface do usuário do Lumberyard menor na tela. Vá para o
Painel de controle, Aparência e personalização. Em Tela, clique em Ampliar ou reduzir texto e outros
itens. Na janela Alterar o tamanho de todos os itens, mova a escala do controle deslizante para a
configuração menor para evitar que o sistema operacional seja aumentado. Clique em Apply (Aplicar).
Encerre a sua conta do Windows e, então, faça login novamente.
• Os caminhos de instalação que contêm espaços não são compatíveis. Se você instalar o Lumberyard
em um caminho com espaços no nome da pasta, o Lumberyard Editor e o Sistema de compilação Waf
não funcionarão corretamente.
• Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem
as configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e
Lumberyard. Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não
defina as variáveis do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos
arquivos de configuração.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Assistente de configuração Lumberyard:
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver
presente. Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para
Visual Studio 2013.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Este problema não afeta a compilação ou o uso do Lumberyard Editor.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard
não detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema,
localize manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer
subdiretório do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
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• Ao executar o Lumberyard Editor, você deve ter acesso aos diretórios 3rdParty\Python e 3rdParty
\AWS\AWSPythonSDK. O Assistente de configuração Lumberyard cria automaticamente atalhos para
esses diretórios nos diretórios Code\SDKs e Code\Editor\SDKs.
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Se você estiver usando um Mac:
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Em OS X, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard, quebrará todos os links
simbólicos que foram criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação para
iOS. Para resolver este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo
manualmente todos os links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração
Lumberyard novamente.
• Um PC ainda é necessário para executar o compilador de sombreamento ao executar um nível pela
primeira vez.
• O FeatureTests e o SamplesProject são os únicos projetos compatíveis atualmente e devem ser
executados usando o Xcode.
• O mapa TouchRayCast em FeatureTests não imprime texto ao posicionar o mouse sobre cada objeto.
• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• O efeito de fluxo de água não funciona corretamente e, dependendo da localização e ângulo da
câmera, desaparece ou para de ser animado.
• Em determinados ângulos de visão, o skybox camera_sample renderiza as fases do dia e da noite
simultaneamente.
• A análise do Gerador de código AZ não oferece suporte ao STL.
• Os seguintes problemas são conhecidos se você usar o Perforce:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão
com o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da
interface do usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o pipeline de ativos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
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• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.
• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Lumberyard Editor:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face
ao carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave.
Você pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer
malha que necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor travará se você tentar: criar um novo projeto no Configurador de projetos, definir o projeto
como padrão, habilitar todos os gems e criar o projeto usando lmbr_waf.bat configure e
lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Especificamente, o editor trava se você
habilitar ambos os gems GameLift e Multiplayer (Multijogador). Para resolver este problema, não use
os dois gems no mesmo projeto.
• O editor trava se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e iniciar o
editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor trava aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como submaterial. Ao
usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas
delas não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
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• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado,
o editor será minimizado para o modo de janela.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Geppetto:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando até a pasta de cache
no diretório do mecanismo raiz e excluindo a pasta que contém os arquivos CAF da plataforma do
SO de desenvolvimento atual e do projeto de jogo. Essa ação força uma recompilação de todas as
animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta
raiz, nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo
personagem. Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Se vários clipes em um bspace usam o mesmo valor paramétrico, será exibida uma janela de erro
repetida. Você pode resolver esse problema ao fechar e reabrir o editor.
• Se uma regra de proxy física é removida a partir de um grupo de malha, você deve executar uma das
seguintes ações para remover o material de proxy físico:
• Use o Configurações de FBX para criar o arquivo .mtl existente novamente.
• Use o Material Editor para editar o arquivo .mtl existente.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Mannequin:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.
• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos CGF quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
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• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• O método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus passa um contêiner C ++ para Lua, o
que causa um erro.
• A caixa de seleção Affects Navmesh para o componente Static Mesh não afeta a geração da malha nav.
• No modo AI/Physics, o componente Trigger Area é acionado pela câmera voadora do editor.
• As entidades de destino e a seção de ações associadas do componente Trigger Area estão tornando-se
obsoletas. Em vez disso, recomendamos o uso do Lua.
• No Terrain Editor, as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura) permitem apenas
valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você tentar usar valores
decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de 32,4. Você deve
especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retornará valores de altura de 32 ao clicar em
um local com 32,4 de altura real.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Material Editor:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• No Editor de partículas, o atalho de teclado (Ctrl+Shift+E) para a Biblioteca de exportação não funciona
adequadamente.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o UI Editor:
• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
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selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique
para selecionar os elementos.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Track View:
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o
subpainel Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente
desabilitado. Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema,
desencaixe o Track View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o gems:
• Os gems multijogador e o GameLift são incompatíveis e não podem ser usados em conjunto. O gem
multijogador contém tudo o que é necessário para usar o Amazon GameLift.
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede
que os testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver
este problema, modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome
gem_name_tests.waf_files. Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de
arquivo mygem_test.waf_files agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da
unidade. Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados
no diretório dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você
compile as especificações do perfil de teste para seus gems.
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Fluxograma:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• Os seguintes problemas são conhecidos para Amostra herdada:
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao
entrar na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
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• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.
• Hospedar ou conectar-se a servidores no MultiplayerLobby, no MultiplayerProject não funciona no OS X.
• Os seguintes mapas em FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e OS X:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do iOS:
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa
uma afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o
Metal validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode
criar source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings
contêm a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não
compactar a textura.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• É possível que, durante a implantação de uma compilação de depuração com a configuração Virtual
File System (VFS, sistema de arquivos virtual) para iOS, o mecanismo leve até 20 minutos para
inicializar.
• Para compilações de depuração, recomendamos o uso de uma implantação de ativos padrão.
• Para utilizar um fluxo de trabalho do VFS, recomendamos usá-lo com as compilações do perfil até
que o problema seja resolvido.
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do Android:
• Os gems baseados em Java não são compatíveis.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• O recarregando automático sobre VFS não está funcionando corretamente.
• Os níveis Camera_Sample, Movers_Sample e Trigger_Sample experimentam problemas de
renderização no Android, afetando a aparência de iluminação e sombras.
• Se você quiser usar dispositivos de destino Clang e API-19, recomendamos que você use o API-19 de
destino no manifesto do Android (localizado no diretório dev\Code\Launcher\AndroidLauncher
\ProjectBuilder). Isso permite a você contornar as limitações da versão da API. O manifesto do
Android é definido para de API-19 por padrão:
<!-- This is the platform API where NativeActivity was introduced. -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="19" />

• Os seguintes problemas são conhecidos para o uso do Lumberyard com Android Studio:
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• Para que a depuração funcione corretamente, bibliotecas são compactadas com os símbolos de
depuração no APK. Isso pode causar longas durações para o processo de instalação e compactação
de APK devido ao tamanho do APK (aproximadamente 650-700 MB).
• O Lumberyard não suporta assinatura de APK personalizada. Como resultado, as compilações de
lançamento não funcionam corretamente no Android Studio. Também pode haver incompatibilidades
de assinaturas entre os APKs que são criados usando o Waf e os APKs que são criados usando o
Android Studio ao instalar em um dispositivo.
• Para contornar os problemas que podem ocorrer quando um projeto é regenerado enquanto está
aberto no Android Studio, você pode fazer o seguinte:
• Ignore a caixa de diálogo Configure project (Configurar projeto) que aparece no canto superior
direito da janela principal.
• Feche o Android Studio e reabra o projeto. Você também pode fechar Android Studio e importar o
projeto.
• Os seguintes problemas são conhecidos para FeatureTests:
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no OS X, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será renderizado corretamente no OS
X.
• Se você estiver usando o mapa de decalques, um dos decalques está ausente, e o outro está sendo
projetado incorretamente.
• Ao desenvolver para console, o projeto atual é especificado no arquivo bootstrap.cfg. Se vários
projetos estiverem habilitados no arquivo user_settings.options você deverá especificar o projeto
atual como o primeiro projeto na lista de projetos habilitados no arquivo user_settings.options.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Os seguintes problemas são conhecidos para Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• A lista de servidores do grupo Twitch IRC que é usada para Whispers é codificada (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• O nó de fluxo CreateLink do Twitch JoinIn codifica o protocolo que é usado para o link do JoinIn
game:. Recomendamos que você não use o protocolo do jogo em quaisquer aplicativos do usuário
final. O nome genérico pode causar conflitos com outros aplicativos.
• Pressionar Ctrl+F no Resource Manager do Cloud Canvas, abre a janela Editor Unfreeze All em vez da
janela Search esperada. Para abrir a janela Search, clique em Edit, Search.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
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• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• O Builder SDK está em demonstração, o que significa que você pode criar compiladores funcionais, mas
a API pode mudar ligeiramente enquanto está sendo finalizada. Os compiladores não têm acesso aos
barramentos comuns, como o barramento de ativos; portanto, os únicos compiladores compatíveis são
os que operam exclusivamente em determinados dados e liberam os dados de saída diretamente. Os
compiladores que devem fazer chamadas de ativos externos ou chamadas no código de mecanismo de
jogos não são compatíveis.
• Usando mapas de brilho em Substâncias importadas não configuram corretamente o mapa de brilho.
Para contornar este problema, se você planeja usar um mapa de brilho no canal alfa do seu mapa
normal de substâncias, exporte manualmente o mapa normal e, em seguida, conecte-o ao seu material,
como normalmente faria, mas sem usar o Editor de substâncias para conectar o mapa normal.
• Os recursos de VR do Lumberyard não são funcionais se você estiver usando os óculos de realidade
virtual OSVR HDK em um computador pessoal com Windows 7 com uma placa gráfica NVIDIA.
• O SamplesProjectLauncher.exe permanece em execução no Gerenciador de tarefas depois de
sair.
• Copiar um elemento de reflexo de uma biblioteca e colá-lo em outra biblioteca cria problemas de escala
e visibilidade os elementos copiados. Para contornar este problema, copie o código XML da biblioteca de
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origem para a biblioteca de destino; no entanto, o problema persiste quando novos reflexos e elementos
são adicionados a partir daí.
• O item do menu de contexto da janela de exibição Convert to Procedural Object está ausente e seu
processo não pode ser executado por um método alternativo.
• Devido a uma alteração na API Twitch, o Twitch ChatPlay não funciona mais corretamente. Para
contornar este problema, faça o seguinte:
1. Registre seu aplicativo e gere um ID de cliente da página Manage Application (Gerenciar aplicativo)
no site do Twitch.
2. Modifique o arquivo HttpRequestManager.cpp (localizado no diretório \dev\Code
\CryEngine\CryAction\HttpCaller) para adicionar a seguinte linha na função
HttpRequestManager::HandleRequest:
httpRequest->SetHeaderValue("Client-ID","client ID generated from Twitch");
Deve aparecer da seguinte maneira:
auto httpRequest = Aws::Http::CreateHttpRequest(uri,
httpRequestParameters.GetMethod(),
Aws::Utils::Stream::DefaultResponseStreamFactoryMethod);
httpRequest->SetHeaderValue("Client-ID","client ID generated from Twitch");
auto httpResponse = httpClient->MakeRequest(*httpRequest);

3. Reconstrua o jogo e o mecanismo.
• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.
• O tipo de projeção ProjectOnStaticObjects para decalques foi removido, o que afeta o conteúdo
que foi criado usando o Lumberyard 1.4 ou anterior. O conteúdo com decalques pode ter alterado
os valores do tipo de projeção, alterando o comportamento de projeção esperado. Por exemplo, o
ProjectOnStaticObjects pode ter sido alterado para ProjectOnTerrain. Para contornar este problema,
você pode executar o script a seguir para atualizar o conteúdo afetado por essa mudança:
Decal Projection Python Script (arquivo zip)
Para obter mais informações, consulte Correção do problema de projeção de decalque estático nos
fóruns.

Note
O script não diferencia entre os decalques (criados usando o Lumberyard 1.4 ou anterior) e os
decalques afetados (criados usando o Lumberyard 1.5 ou posterior), de forma que ele não deve
ser usado em múltiplos níveis de origem.

948

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Destaques

Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.4 (agosto de 2016)
Com o Lumberyard Beta 1.4, continuamos a adicionar novos recursos, melhorias e correções. Já que
continuamos aprimorando o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade
de desenvolvedores. Sem a sua participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de
erros, o Lumberyard 1.4 não seria tão forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyardfeedback@amazon.com. Se você ainda não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa.
Você também pode acompanhar novas mudanças em nosso blog e deixar comentários para nos informar
o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 949)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 957)
• Melhorias e mudanças (p. 960)
• Correções (p. 965)
• Problemas conhecidos (p. 970)

Destaques
Veja uma amostra dos novos recursos encontrados no Lumberyard 1.4.
Tópicos
• Novas mensagens exibidas no Lumberyard Editor (p. 949)
• Novos efeitos especiais do ambiente de demonstração de amostras do Gem (p. 950)
• Novo arquivo de amostras de decalques demonstra o uso de decalques em um nível (p. 953)
• Use scripts do Lua para controlar um controlador de manequim para um personagem (p. 954)
• Recarregue arquivos de skin ao vivo automaticamente no Lumberyard Editor (p. 954)
• Use gems para definir os grupos de recursos do gerenciador de recursos do Cloud Canvas (p. 954)
• Nova funcionalidade no nível do controlador VR (p. 955)
• Visualizar sua interface de usuário da tela e ver como os componentes interativos alteram os
estados (p. 956)
• GridMate oferece suporte à conexões criptografadas (p. 957)
• O Amazon GameLift agora rastreia a integridade de cada processo do servidor de jogos (p. 957)

Novas mensagens exibidas no Lumberyard Editor
Cada vez que você iniciar o Lumberyard Editor, serão exibidas notícias de análise, postagens de blog,
notas de release e muito mais na caixa de diálogo Welcome to Lumberyard Editor (Bem-vindo ao &lyeditor;). Você pode desabilitar as mensagens de notícias clicando em File (Arquivo), Global Preferences
(Preferências globais), Editor Settings (Configurações do editor) no editor e desmarcando Show Welcome
to Lumberyard at startup (Mostrar bem-vindo ao &ALY; na inicialização).
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Novos efeitos especiais do ambiente de demonstração
de amostras do Gem
As novas amostras do gem incluem Rain, Snow, Lightning Arc, Clouds e Game Effects System. Você pode
habilitar esses gems no Configurador de projetos.
• A amostra de chuva usa os gems do Rain, Clouds e LightningArc para demonstrar como usar chuva
como efeitos especiais de ambientes em um nível. Para obter mais informações, consulte Rain Gem.
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• A amostra de neve usa os gems Snow e Clouds para demonstrar como utilizar a entidade Snow como
efeitos especiais de ambiente em um nível. Para obter mais informações, consulte Snow Gem.
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• A amostra de arco de relâmpago usa o gem LightningArc para demonstrar os vários tipos de arcos
gerados previamente com script. Para obter mais informações, consulte Lightning Arc Gem.
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Novo arquivo de amostras de decalques demonstra o
uso de decalques em um nível
Um novo arquivo de amostras chamado Decal_Sample demonstra como usar decalques em um arquivo de
nível. O mapa usa uma superfície de estrada e aplica decalques de faixas de pedestres, faixas de direção
e marcas de frenagem para mostrar um método para alterar superfícies com texturas de decalques. Você
pode acessar o nível Decal_Sample clicando em File (Arquivo), Open (Abrir), Levels (Níveis), Samples
(Amostras) no Lumberyard Editor.
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Use scripts do Lua para controlar um controlador de
manequim para um personagem
O Lumberyard Beta 1.4 oferece uma nova API com a qual você pode controlar um controlador de
manequim para um personagem usando scripts do Lua. O exemplo de máquina de estado baseada no Lua
(localizada no nível de demonstração \Components\Controllable_Chicken) demonstra como usar o
controlador de manequim.

Recarregue arquivos de skin ao vivo automaticamente
no Lumberyard Editor
O Lumberyard Beta 1.4 suporta o recarregamento ao vivo automático de arquivos de skin no Lumberyard
Editor, no modo de jogo do editor e nos jogos de PC, quando os arquivos mudam no disco. Isso ajuda você
a interagir mais facilmente nestes ativos.

Use gems para definir os grupos de recursos do
gerenciador de recursos do Cloud Canvas
O Lumberyard Beta 1.4 apresenta duas atualizações para o Cloud Canvas:
• Agora você pode usar os gems para definir os grupos de recursos do Gerenciador de recursos do Cloud
Canvas
• A ferramenta de linha de comando lmbr_aws agora oferece suporte a um comando import-resource
que cria definições de recursos existentes da AWS em um grupo de recursos do Gerenciador de
recursos do Cloud Canvas. Você pode usar o comando list-importable-resources para listar os
recursos disponíveis para importação.
Para obter mais informações sobre grupos de recursos, consulte Como trabalhar com grupos de recursos.
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Nova funcionalidade no nível do controlador VR
O Lumberyard Beta 1.4 fornece um nível VR_BoxGarden_Sample no SamplesProject que inclui um
exemplo de script de evento de entrada e configuração do controlador de movimento Outros recursos
novos incluem o seguinte:
• Capacidade de ver o tamanho de seu espaço identificado pelas suas configurações de espaço da sala.

• Capacidade de usar os controladores para derrubar caixas do céu.
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Você pode pré-visualizar o nível no Lumberyard Editor ou carregar o nível em um dispositivo VR usando
um iniciador independente. Para carregar o nível em um dispositivo VR usando um iniciador independente,
habilite as variáveis do console no arquivo level.cfg (localizadas no diretório \dev\SamplesProject
\Levels\Samples\VR_BoxGarden_Sample).

Visualizar sua interface de usuário da tela e ver como
os componentes interativos alteram os estados
O Lumberyard Beta 1.4 fornece um novo modo de visualização no UI Editor para que você possa visualizar
sua tela em diferentes resoluções de tela e ver como componentes interativos alteram estados sem a
necessidade de implementar código ou gráficos de fluxo para carregar sua tela no jogo. Além disso, as
interfaces de usuário das telas agora oferecem suporte à operação de teclado e gamepad sem mouse
para navegação entre elementos e interação com elementos. Para obter mais informações, consulte Prévisualização de telas.
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GridMate oferece suporte à conexões criptografadas
Agora há suporte para as conexões GridMate criptografadas usando a segurança da camada de transporte
de datagrama (DTLS) do OpenSSL. Esse tipo de conexão ajuda a evitar espionagens, violações ou
falsificações de mensagens. Para obter mais informações, consulte Sistema de redes.

O Amazon GameLift agora rastreia a integridade de
cada processo do servidor de jogos
O Amazon GameLift agora rastreia a integridade de cada processo do servidor de jogos em uma frota
e automaticamente encerra e reinicia qualquer processo que tenha sido relatado como não íntegro por
três minutos consecutivos. Por padrão, o Amazon GameLift assume que um processo está integro, a
menos que ele não responda a uma solicitação de status de integridade. Como alternativa, você pode
implementar um processo de verificação de integridade personalizado que permite que você defina quando
um processo é íntegro ou não. Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon
GameLift.

Sistemas e ferramentas de visualização
Os seguintes sistemas são uma visualização dos novos recursos sobre os quais gostaríamos
de receber comentários. Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um e-mail para lumberyardfeedback@amazon.com.
Tópicos
• FBX Importer – Suporte de malha física (p. 957)
• Suporte para dispositivos móveis – Android Studio e sombreamentos de computação no iOS (p. 957)
• Rede – Ferramenta Profiler reúne estatísticas de uso (p. 958)
• Sistema de entidade de componente – Novos componentes (p. 958)
• Lua IDE – Lua Editor e ferramentas de depurador (p. 959)

FBX Importer – Suporte de malha física
O Lumberyard Beta 1.4 fornece a capacidade de adicionar uma regra de proxy física quando você importa
um arquivo .cgf do Configurações de FBX. Você pode selecionar uma malha do arquivo para usar
como uma malha de colisão para o arquivo .cgf gerado. Atualmente, há suporte apenas para malhas
mescladas. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com o Configurações de FBX.

Suporte para dispositivos móveis – Android Studio e
sombreamentos de computação no iOS
O Lumberyard Beta 1.4 adiciona os seguintes recursos de pré-visualização para suporte de dispositivos
móveis:
• Capacidade de gerar projetos do Android Studio usando a ferramenta de linha de comando lmbr_waf,
para que você possa usar o Android Studio no Windows ou Mac para criar e depurar dispositivos
Android.
• Suporte para renderização de resolução reduzida para o Android, semelhante ao iOS como uma
otimização para o renderizador.
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• Suporte para sombreamentos de computação no iOS em metal, para que você possa gravar
sombreamentos de computação e executá-los no iOS.
Para obter mais informações, consulte Suporte para dispositivos móveis.

Rede – Ferramenta Profiler reúne estatísticas de uso
O Lumberyard Beta 1.4 apresenta as seguintes atualizações de rede:
• O GameLift SDK foi atualizado para a versão 3.0.6, que permite que vários processos de servidor sejam
executados na mesma instância do EC2.
• A ferramenta Profiler reúne as estatísticas de uso e fornece uma visão geral de alto nível dos dados
coletados em um único gráfico. Com essa ferramenta, você pode procurar anomalias em um corpo de
dados ou filtrar threads específicos para isolar determinados sistemas. Os dados coletados incluem por
quanto tempo determinadas seções do código foram executadas, o número de vezes que o código foi
executado e quem chamou o método. Verifique novamente para encontrar um link para a documentação
técnica no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Sistema de entidade de componente – Novos
componentes
O Lumberyard Beta 1.4 adiciona os seguintes componentes para o sistema de entidade de componente:
• Mannequin e escopo Mannequin – Permite que uma entidade seja animada pelo sistema Mannequin.
• Spawner – Facilita a geração de um arquivo *.dynamicslice (selecionado no momento do projeto ou
fornecido em tempo de execução) no local de uma entidade com um deslocamento opcional.
• Entrada – Cria vínculos de entrada a partir do navegador de arquivos.
• Estado simples – Permite ativar e desativar componentes de entidades.
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Para obter mais informações, consulte o Sistema de entidades do componente no Guia do usuário do
Amazon Lumberyard e Sistema de entidades do componente no Guia do usuário do Amazon Lumberyard.

Lua IDE – Lua Editor e ferramentas de depurador
O editor/depurador Lua é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que é compatível com a
criação e depuração de scripts Lua. A sua funcionalidade e design são comparáveis ao Microsoft Visual
Studio, e podem ser usados para criar ou estender jogos usando o Lua. O Lua IDE oferece suporte a
scripts herdados e AZ Lua. Para obter mais informações, consulte Script Lua.
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Melhorias e mudanças
O Lumberyard 1.4 inclui as seguintes atualizações de sistemas e de funcionalidades:

Personagem e animação
• Geppetto
• Perforce agora é totalmente integrado, incluindo a capacidade de adicionar e salvar arquivos.
• O tempo necessário para recarregamento de CAF ao vivo e para importação foi reduzido.
• Quando o primeiro animevent é adicionado a uma animação de personagem, um arquivo
ANIMEVENTS é gerado automaticamente e adicionado à lista de animação de personagens.
• Configurações de FBX
• Arquivos FBX agora tem um tempo de carregamento aprimorado.
• A classe CgfExporter foi fatorada novamente para melhorar a robustez do código e oferecer suporte à
personalização.

Cinemática
• O Track View agora é compatível com vários nós Comment (Comentário) do Director (Diretor) ou
Sequence (Sequência).
• A caixa de diálogo Render Output (Saída renderizada) agora é compatível com os arquivos .tiff.
• A caixa de diálogo Render Output (Saída renderizada) agora oferece suporte a imagens de renderização
com um canal alfa existente, facilitando as imagens compostas com software de composição externo.

Cloud Canvas
• O AWS Python SDK (Boto3) 1.2.1 agora está localizado no diretório \Tools\AWSPythonSDK e está
sempre presente. Anteriormente, era um ponto de junção criado pelo Assistente de configuração
Lumberyard (localizado no diretório \Code\SDKs\AWSPythonSDK).
• O Python agora está localizado no diretório \Tools\Python e está sempre presente. Anteriormente,
era um ponto de junção criado pelo Assistente de configuração Lumberyard (localizado nos diretórios
\Code\SDKs\Python, \Code\Sandbox\SDKs\Python e \Code\Tools\SDKs\Python).
• AWS Native (C++) SDK foi atualizado para a versão 0.12.16.
• Lumberyard Editor e todas as ferramentas agora usam o Python 2.7.11.

GameLift
• As frotas do GameLift agora podem executar mais de um processo do servidor em cada instância
do Amazon EC2. Com essa mudança, agora você pode configurar uma frota para executar vários
processos do mesmo servidor de jogos em uma instância, executar vários servidores de jogos diferentes
em uma instância, ou ambos. Essa melhoria oferece mais controle sobre o uso do seu recurso GameLift,
pode ajudar a diminuir os custos de hospedagem de jogos e oferecer melhor tempo de resposta em
operações de escalabilidade para novos jogadores. As alterações a seguir foram feitas para oferecer
suporte a vários processos:
• No AWS SDK/CLI para GameLift:
• CreateFleet() tem um novo parâmetro, RuntimeConfiguration, que abrange a
configuração de um ou mais processos de servidor. Esse parâmetro substitui os parâmetros
ServerLaunchParameters e ServerLaunchPath. Além disso, o CreateFleet() parâmetro
EC2InboundPermissions agora tem uma função ligeiramente diferente, para oferecer suporte
a vários processos, cada processo de servidor agora especifica seu próprio número de porta, no
lançamento, e ele deve estar no intervalo especificado com esse parâmetro de frota.
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• Novas ações de API: DescribeRuntimeConfiguration e UpdateRuntimeConfiguration.
• Nova estruturas de dados: RuntimeConfiguration e ServerProcess. Um objeto
RuntimeConfiguration tem um conjunto de configurações de processo do servidor para uma
frota. Um objeto ServerProcess identifica o caminho de inicialização e os parâmetros de um
executável do servidor na criação; especifica também o número de processos do servidor que
devem ser executados simultaneamente.
• As estruturas de dados GameSession e PlayerSession agora incluem o número da porta para
um processo de servidor de jogos.
• A estrutura de dados FleetUtilization agora inclui ActiveServerProcessCount.
• No GameLift Server SDK:
• ProcessReady() e ProcessReadyAsync() têm novos parâmetros para oferecer suporte a
vários processos, incluindo o número da porta e os parâmetros de log. Além disso, os parâmetros
agora estão em uma estrutura ProcessParameters e são transmitidos por referência.
• No console Amazon GameLift:
• A página de criação de uma nova frota agora requer uma definição de configuração do tempo de
execução para incluir pelo menos uma configuração de processo de servidor.
• Você não pode mais especificar a localização dos arquivos de log de uma frota. Os caminhos de
logs de sessão do jogo devem ser passados para o GameLift por cada processo do servidor na
chamada ProcessReady(). Se você precisa especificar caminhos de log para uma frota, use o
comando AWS CLI CreateFleet().
• A página de detalhes de frota agora mostra o número de servidores ativos, bem como instâncias
e sessões de jogos. Há também uma nova guia Capacity allocation (Alocação de capacidade) que
lista todas as configurações de processo do servidor na configuração do tempo de execução da
frota.
• A página de detalhes da frota, guia Metrics (Métricas), agora inclui estatísticas sobre processos de
servidor em toda a frota, incluindo o número ativo no momento, ativações, desligamentos, etc.
• As alterações a seguir foram feitas para oferecer suporte ao novo recurso de verificações de integridade:
• No GameLift Server SDK: ProcessReady() e ProcessReadyAsync() agora levam o nome de
uma função de retorno de verificação de integridade (onHealthCheck()). Implemente essa função
como necessário para retornar um status de integridade do processo.
• No console Amazon GameLift, a página de detalhes da frota, guia Metrics (Métricas), inclui estatísticas
de integridade para processos do servidor em toda a frota, incluindo o número de processos íntegros e
a porcentagem de processos ativos totais íntegros.
• No GameLift Server SDK, a nova ação da API GetSdkVersion() recupera a versão SDK atual como
uma string.
• No GameLift Server SDK, no ActivateGameSession(), o parâmetro maxPlayers foi removido. O
máximo de jogadores de uma sessão do jogo é definido na solicitação do cliente para a sessão (consulte
GameLift API CreateGameSession()).
• Um jogo criado carregado para GameLift não precisa mais de um arquivo install.bat.

Gems
• O uso do lmbr.exe para criar gems agora resulta em mensagens de erro, quando apropriado. Por
exemplo, uma mensagem de erro será exibida quando você tentar ativar um gem que não existe.
• Gems novos e existentes agora usam IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK. Anteriormente,
os gems usavam GEM_IMPLEMENT_TEST_RUNNER. Recomendamos que você atualize os gems
gerados pelo usuário para usar IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK e AzTest.h.
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Lumberyard Editor
• Se uma câmera do jogo não estiver configurada ao especificar o modo de jogo, a câmera do editor será
usada. Pressione Esc para retornar para o modo de edição com as configurações da câmera usadas
antes de entrar em modo de jogo.
• O editor agora é compatível com nomes de caminho relativo de arquivos de entrada quando estiver no
modo de lote. Por exemplo, os nomes de caminho relativo são suportados ao exportar todos os níveis
usando um arquivo em lote.
• O desempenho foi aprimorado para o Lumberyard Editor quando o Material Editor estiver aberto.
• Os atalhos de teclado a seguir são compatíveis com o terreno, vegetação e pincéis do furo:

Modificar terreno
Aumentar

Diminuir

Raio externo

]

[

Raio interno

Shift + ]

Shift + [

Suavizar dureza

.

,

Nivelar altura

.

,

Alternar entre Nivelar e Suavizar

Alt

Alternar entre Nivelar para
Escolher altura

Mantenha pressionada Ctrl

Pintar camada
Aumentar

Diminuir

Raio

]

[

Dureza

Shift + ]

Shift + [

Aumentar

Diminuir

]

[

Aumentar

Diminuir

]

[

Pintar vegetação

Raio

Pintar orifício

Raio

Material Editor
• O controle de movimentação na janela de exibição agora é semelhante ao controle do editor principal.
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• Atualizações de grade, eixo e iluminação padrão na janela de visualização agora melhoraram a exibição
dos mapas normais e especulares.

Mobilidade
• Scripts de empacotamento de sombreamento foram atualizadas para trabalhar em projetos diferentes.
Essa alteração requer a modificação mínima dos scripts.

Redes
• O nó Twitch:API:GET agora retorna mais mensagens de erro significativas, permitindo que você
melhore a solução de problemas.
• O componente Trigger Area agora está habilitado na rede.
• O Multiplayer Gem agora inclui:
• Uma demonstração do componente Multiplayer Lobby.
• Código da sessão Cry Network. Você deve incluir o Multiplayer Gem em qualquer projeto multijogador
que use o shim Cry Network.
• Nós do gráfico de fluxo GameLift. Esses nós não estão mais disponíveis no GameLift Gem.
• O GridMate agora inclui UuidMarshaler para permitir que as IDs únicas universais (UUID) sejam
ordenados.
• Agora, você pode usar blocos de réplica sem uma sessão ativa.

Editor de partículas
• Agora, você pode mover partículas e pastas entre bibliotecas.
• E pode remover bibliotecas que contêm partículas.

Configurador de projetos
• O Configurador de projetos não invoca mais o lmbr.exe;. Em vez disso ele compartilha O código que
aprimora os sistema de mensagens de erro.
• Agora, você pode interagir mais rapidamente com vários gems.

Requisitos do sistema
• Drivers compatíveis com PC:
• Versão do driver Nvidia 368.81 (4095 MB)
• Versão do driver AMD 16.15.2211 (1517 KB)

UI Editor
• O UI Editor agora tem integração de controle do código-fonte para telas da interface do usuário, prefabs
e sprites.
• O UI Editor agora economiza os estados selecionados, visíveis e expandidos para cada elemento na tela
da interface do usuário.
• O UI Editor agora memoriza a posição e o tamanho de cada subjanela fixável.
• O editor UI Animation (Animação da interface do usuário) agora é um painel encaixável na janela do UI
Editor.
• Os elementos da interface do usuário agora podem ser bloqueados no UI Editor para que não possam
ser selecionados na janela de exibição.
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• Quando a transformação para um elemento da interface do usuário for controlada por um componente
de layout pai, as propriedades de transformação do elemento não serão mais exibidas ou editáveis no
painel Properties (Propriedades).
• O navegador de arquivos para seleção de texturas e sprites agora é restrito a arquivos do projeto e seus
gems. Você pode arrastar arquivos a partir do painel de exibição File Browser (Navegador de arquivos).
• O componente de texto agora oferece suporte a quebra de texto e recorte de texto.
• A fonte padrão para o componente de texto agora é denominada default-ui.
• O UiBasics Gem agora tem fontes adicionais: Vera Sans, Vera Sans Bold, Vera Sans Italix e Vera Sans
Bold Italic.
• O exemplo FontRendering no FeatureTests foi estendido para mostrar várias fontes.
• O Border Editor (Editor de bordas) de sprite agora mostra linhas de borda de forma mais clara.
• Adição de suporte para edição de vários elementos selecionados para tabelas dinâmicas e
contrapartidas.
• Adição de suporte preliminar para o script do Lua.
• Atualização do estilo dos prefabs da interface do usuário incluídos no UiBasics Gem.
• Os componentes da interface do usuário interativos agora:
• Compartilham uma classe base comum.
• Substituem o estado de elementos filho para Passar, Pressionado e Desativado. Por exemplo, um
botão agora pode alterar a cor do texto.
• Oferecem uma propriedade visível Input Enabled (Entrada habilitada) no editor.
• Adição de vários nós do gráfico de fluxo para acessar os componentes da interface do usuário. Para
obter mais informações, consulte Nós do gráfico de fluxo da interface do usuário.

Realidade virtual
• Os nós do gráfico de fluxo do controlador Oculus e o OpenVR foram removidos e substituídos pelo novo
sistema de entrada com base em eventos do Lumberyard.
• Um novo nó do gráfico de fluxo foi adicionado para fornecer informações sobre o dispositivo de realidade
virtual (VR) conectado.
• Dispositivos conectados agora são classificados na inicialização usando uma classificação métrica
definida no gems do dispositivo de VR.
• A resolução da tela/renderização agora é dimensionada automaticamente com base na resolução de
renderização desejada do dispositivo quando output_to_hmd estiver ativado.
• Agora, você pode usar a variável do novo console r_ResolutionScale para escalabilidade da
resolução.
• O gem OpenVR foi atualizado para o OpenVR SDK versão 1.0.
• Você pode usar novos nós de gráfico de fluxo para expor velocidades angulares ou lineares e
acelerações para todos os dispositivos de VR conectados.
• O SamplesProject agora inclui um nível VR_BoxGarden_Sample que demonstra a configuração do
controlador de movimento e o script do evento de entrada.
• O OpenVR playspace agora está exposto por meio do gráfico de fluxo.

Diversos
• Os recursos default no Assistente de configuração Lumberyard agora incluem a execução do editor.
• O compilador do Visual Studio 2013 agora é um software dependente dos recursos de compilação.
• A inicialização e o tempo de varredura do Processador de ativos foram aprimorados.
• Agora, você pode criar fatias de geração em tempo de execução. Crie uma fatia dinâmica clicando com
o botão direito do mouse em um arquivo de fatia no Navegador de ativos,
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• O código do mecanismo do Lumberyard agora faz referências ao AzTest para teste de unidade, em vez
de se referir diretamente ao GoogleTest/GoogleMock.
• Várias alterações no AzTestScanner incluem a adição das funcionalidades das listas de permissões e
listas negras, a capacidade de esperar por um sinalizador do depurador e por uma melhor otimização de
saída.
• Agora, você pode criar tipos de ativos personalizados com base no AZ::Data::AssetData que usam
edição automatizada e serialização/reflexão. Você pode usar o Lumberyard Editor para editar o ativo,
que é carregado e gerenciado como outros ativos AZ.
• Para AZ Reflection o atributo EditContext foi fatorado novamente para que EnumValue agora use o
método EnumAttribute.
• As constantes globais agora ajudam a tornar o uso da reflexão do componente mais visível.
• As várias atualizações do componente de configuração de entrada incluem a permissão de associações
de entrada a serem editadas no Asset Editor, agrupamento dos manipuladores de entrada por um
evento jogo que eles geram e o uso dos IDs de entidades e nomes de eventos de entrada de chaves
do ID de barramento de entrada. O componente do ID de valores default atuam como curingas;
portanto, a entidade default representa todas as entidades e o nome de entrada default representa
qualquer entrada. Agora, você pode usar o Lua e o Fluxograma para lidar com eventos jogo gerados por
manipuladores de entrada não processada.
• A ferramenta do navegador de textura (herdada) foi removida.

Correções
O Lumberyard Beta 1.4 e 1.4.0.1 incluem as seguintes correções:

Versão Beta 1.4.0.1 do Lumberyard
• Corrigido um problema de permissões com uploads de métricas de uso.

Versão Beta 1.4 do Lumberyard
Personagem e animação
• Geppetto:
• Correções para visualização de compactação de lado a lado incluem:
• Adição de suporte para a visão de compactação de lado a lado.
• Correção de sincronização entre animações compactadas e não compactadas.
• Correção das informações de tamanho para animações na exibição de compactação de lado a lado.
• As correções para salvar os dados incluem:
• Como evitar a perda de dados ao fechar o Lumberyard Editor com alterações não salvas no
Geppetto. Se você tem alterações não salvas no Geppetto ao tentar fechar o Lumberyard Editor,
agora será solicitado para salvar as alterações. Anteriormente, as alterações não salvas eram
perdidas.
• A correção de um erro que exigiu um arquivo ANIMEVENTS não conseguiu salvar quando um
personagem não tinha o arquivo ANIMEVENTS especificado na sua lista de animação.
• As correções para descobrir arquivos incluem:
• Correção de uma falha de caminho quando os filtros de animação têm espaços em seus caminhos,
e esses caminhos eram fornecidos na lista de animação para um personagem.
• As correções para reprodução de animação incluem:
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• Correção de um problema de cortes visuais que ocorreu pela primeira vez que uma animação foi
selecionada a partir da exibição do explorador.
• Mannequin:
• As correções para vários problemas de estabilidade em fluxos de trabalho que anteriormente
causavam falhas no editor.

Cinemática
• Corrigido um problema no Track View que impediu a propriedade Blend time (Tempo de mesclagem) de
misturar a posição e a exibição de duas câmeras.
• Corrigido um problema que causou atualizações de propriedade da entidade no Barra de rolagem para
não exibir corretamente as propriedades FoV e NearZ de uma câmera.
• Corrigido um problema que fez com que arquivos de sequência .xml introduzissem incorretamente
novos valores padrão de acompanhamento.
• Corrigido um problema que impediu as sequências Light Animation Set (Conjunto de animação de luz)
de atualizar quando elas eram criadas.
• Corrigido um problema que impedia as chaves de evento referenciadas de atualizar quando os eventos
de visualização de trilha eram renomeados.
• Corrigido um problema com a importação de um FoV da câmera no Track View que a impediu de usar o
FoV vertical correto. Anteriormente, a câmera usava o FoV horizontal incorreto.
• Removidos os formatos de arquivos obsoletos .bmp e .hdr na caixa de diálogo Render Output (Saída
renderizada) no Track View.
• Removidos os itens de menu Import FBX File (Importar arquivo FBX) e Export FBX File (Exportar
arquivo FBX) dos nós Sequence (Sequência) e Director (Diretor) no Track View. Esta funcionalidade é
desnecessária porque o FBX não tem a capacidade de armazenar esses tipos de nós.

Cloud Canvas
• Ao iniciar um jogo dentro do Lumberyard Editor, você não precisa mais ativar um nó de fluxo
ApplyConfiguration da Cloud Canvas ou chamar a API do Client Manager ApplyConfiguration C++ antes
de usar os nós de fluxo da AWS. Esta ação agora é concluída automaticamente cada vez que você
pressiona Ctrl+G. O ApplyConfiguration ainda é automaticamente concluído ao iniciar compilações de
versões do jogo.
• Várias melhorias e correções para a experiência do usuário no Resource Manager da Cloud Canvas
incluem:
• Navegar clicando em nomes de recursos nas tabelas de status.
• Realçar os nós da árvore de status da pilha ao passar sobre os botões de upload.
• Exibir um ícone de progresso em um nó de árvore quando uma operação de pilha está em
andamento.
• Exibir uma mensagem de erro quando um arquivo .json é malformado.
• Copiar o log de saída para a área de transferência.
• Fornecer mensagens de erro em logs quando a configuração do Cloud Canvas está incorreta.
• Mensagens de log de nível de erro foram adicionadas para todas as falhas dos nós de fluxo da AWS.

Sistema de entidade do componente
• Corrigido um problema que causou o travamento do cliente ao tentar excluir uma entidade depois de
modificar os dados de uma entidade posicionada.
• Agora você pode adicionar um componente clicando duas vezes em um componente na paleta de
componentes.
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• O componente de malha agora tem uma configuração LodRatio, que lhe permite ajustar o intervalo em
que o nível de detalhe muda. Reduzir o valor aumentará o alcance.

Gems
• Corrigido um problema em que os gems foram erroneamente criados com nomes de gem existentes.
• Corrigido um problema que impedia as imagens de aparecer no diretório de textura quando um projeto é
construído com novos gems habilitados.
• Corrigido um problema que impedia compilações de gerar arquivos de teste para novos gems.

Lumberyard Editor
• Corrigido um problema que impediu o editor de atualizar as mudanças feitas no período do dia usando o
Track View ou variáveis de console.
• Corrigido um problema que impediu a propriedade NearZ de uma entidade da câmera de ser definida no
Barra de rolagem enquanto examinava a câmera na janela de exibição.
• Corrigido um problema em que a câmera de renderização do mecanismo 3D era um quadro atrás da
câmera usada para atualizar o mecanismo.
• Corrigido um erro ao vincular ruído como uma biblioteca estática.
• Corrigido um problema que impedia testes do ambiente de exibir a pré-visualização de textura correta.
• Todas as referências a Splat Masks (Máscaras splat) no código e no texto exibido para o terreno foram
alteradas para Splat Maps (Mapas splat).
• Corrigido um problema que impedia as opções de exibir corretamente nos submenus do Editor Settings
(Configurações do editor).
• Corrigido um problema que impedia uma atribuição de entidade de exibir corretamente quando o editor
era reiniciado.
• Corrigido um problema que impedia que objetos na janela de exibição fossem selecionados e
modificados após a abertura de duas ou mais seções Objects (Objetos) no Rollup Bar (Barra de
rolagem).
• A caixa de diálogo Layer Settings (Configurações de camada) agora é intitulada como Layer Settings
(Configurações de camada). Anteriormente, era fornecido um nome genérico de Editor.
• O navegador de textura foi removido e não aparece mais quando você clicar em View (Visualização),
Open View Pane (Abrir painel de exibição) no editor.
• Corrigido um problema que causou a sobreposição da caixa de visualização com outros elementos de
interface de usuário no editor.
• Corrigido um problema com as ferramentas do terreno Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura)
que impediu que os valores de altura decimais fossem usados.
• Corrigido um problema com a opção de cor em segundo plano com a opção Dark Skin (Skin escura)
no editor que fez com que o texto nos campos Module (Módulo) e Command (Comando) na caixa de
diálogo do Script Help (Ajuda de script) seja ilegível se o campo não estiver selecionado.
• Corrigido um problema que fez com que o editor aceitasse a entrada mesmo quando o editor não estava
focado.
• O editor agora detecta corretamente GPUs Intel.
• Quando você clicar em File (Arquivo), Global Preferences (Preferências globais) no editor, o seguinte
texto foi alterados:
• Configure (Configurar) agora é denominado Graphics Performance (Desempenho de gráficos).
• Very High (Muito alto) agora é denominado PC – Very High (PC - muito Alto).
• High (Alto) agora é denominado PC – High (PC - Alto).
• Medium (Médio) agora é denominado PC – Medium (PC - Médio).
• Low (Baixo) agora é denominado PC – Low (PC - Baixo).
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• O editor não trava mais quando:
• Seu espaço de trabalho abre mais rápido que a caixa de diálogo Welcome to Lumberyard (Bem-vindo
ao &ALY;) aparece.
• Você tenta encaixar um painel de exibição no lado esquerdo ou direito do editor e, em seguida, cobre
e descobre totalmente a janela de exibição.
• Abra o teste de componente chamado Controllable_Chicken.
• Você reatribuiu scripts, componentes ou script .lua LightFlicker a um campo de ativo de componente
do script.
• Você tenta carregar o componente Lua Script (Script Lua) em uma entidade de componente.
• Você encaixa a janela de exibição Perspective (Perspectiva) na parte inferior da janela do editor e, em
seguida, tenta redimensionar a janela de exibição.
• Você redimensiona a janela de exibição para 0.

Redes
• Corrigido um problema que fazia com que a pesquisa de LAN usasse apenas o primeiro parâmetro de
marcação de jogos.
• Corrigido um problema que impedia que uma matriz de mundo do componente de transformação fosse
configurada corretamente no proxy quando criada inicialmente.
• Corrigido um problema com os RMIs de script de entrada sendo processados durante a carga de
nível que provocava falha na máquina virtual Lua (LuaVM). Os RMIs com script agora são enfileirados
enquanto o nível é carregado.
• Corrigido um problema de verificação de redundância cíclica (CRC) com a câmera do ponto de partida.

OS X
• A entidade da nuvem agora é processada corretamente no OS X. Anteriormente, a entidade da nuvem
era exibida como uma imagem em mosaico.
• A oclusão ambiental no projeto FeatureTests agora funciona corretamente quando os cubemaps são
exportados do editor.

Editor de partículas
• Corrigido um problema que impedia bibliotecas de partícula com membros presentes de ser removidas.
• Corrigido um problema que fazia desaparecer uma pasta quando a única partícula na pasta era movida
ou excluída.
• Corrigido um problema que causava um diretório inesperado (\dev\cache\samplesproject\pc
\samplesproject) exibido no navegador de textura quando a partícula padrão era selecionada
novamente.
• Corrigido um problema que impedia os atalhos das pastas de exibir o caminho completo do diretório.
• Corrigido problemas de navegação que impediam a navegação em pastas anteriormente acessadas.

Sample Projects e níveis
• Corrigido um problema com a amostra herdada onde arquivos sequenciais DDS ausentes causavam
uma renderização brilhante para as mãos, cabeças e telhas do SDKPlayer.
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Fatias
• Corrigido um problema com o barramento de evento do contexto do evento da entidade do jogo sem
uma implementação do destruidor padrão. Anteriormente, esse problema impedia o uso de fatias
dinâmicas.
• Corrigido um problema que impedia o Processador de ativos de manipular com novas fatias ou fatias
dinâmicas corretamente.
• Corrigido um problema que impedia que as fatias dinâmicas fossem criadas em uma sessão.
• Corrigido um problema que impedia que as transformações relativas fossem mantidas entre múltiplas
entidades que não são filhas em uma fatia durante o envio de entidades.
• Corrigido um problema que impedia a criação de uma nova fatia com o mesmo nome da que foi
manualmente excluída.

UI Editor
• O sombreamento FixedPipelineEmu não trata mais tons de cor como valores SRGB, o que impedia que
as texturas brancas tonalizadas com uma cor RGB fossem exibidas corretamente. Texturas tonalizadas
com uma cor RGB agora são exibidas como o valor de cor RGB especificado. Você deve ajustar os tons
de cor nas telas existentes.
• Você não pode mais salvar um prefab de interface de usuário que tenha referências a elementos que
não são filhos.
• Os eventos de entrada não são mais processados para telas desabilitadas.
• O arquivo sprite para uma textura de gem agora é salvo no diretório apropriado.
• O menu Edit Sequence (Editar sequência) no editor UI Animation (Animação da interface do usuário)
não inclui mais configurações não utilizadas.
• O menu do botão direito do mouse no painel esquerdo do editor UI Animation (Animação da interface do
usuário) não inclui mais as opções que não funcionam para copiar ou colar elementos da interface de
usuário.
• O painel Properties (Propriedades) no UI Editor agora exibe o valor padrão de -1 para entrada de texto, o
que significa que não há limite de caracteres.
• Agora você pode usar a ferramenta Move (Mover) para mover um elemento selecionado quando
o cursor está dentro dos limites do elemento. Anteriormente, esta funcionalidade não funcionava
corretamente se outro elemento estivesse em frente do elemento selecionado.
• A seleção de um único clique agora funciona corretamente no modo de movimento.
• Para o componente Checkbox (Caixa de seleção), a marcação da caixa de seleção Actions On (Ações
ativadas) ou a desmarcação da caixa de seleção Actions Off (Ações desativadas) agora funciona como o
esperado.
• Corrigido um problema que causava uma colisão do EntityId ao carregar uma tela de interface de
usuário.
• As caixas de diálogo do navegador de arquivos no UI Editor agora são modais.

Realidade virtual
• Corrigido um problema que impedia o profiler de exibir ao renderizar para um dispositivo VR.
• Corrigido um problema que fazia com que o editor exibisse em preto, em vez da tela social, quando a
pré-visualização VR era usada pela primeira vez.
• Corrigido um problema que fazia com que estrelas no sistema de céu dinâmico não tivessem
profundidade e aparecessem muito próximas do olho.
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Diversos
• O instalador agora abre o Assistente de configuração Lumberyard com o diretório de trabalho correto.
• No Assistente de configuração Lumberyard, os links HTTPS agora são usados quando disponíveis.
• Corrigido um problema que fazia com que o Configurador de projetos gravasse projetos duplicados para
a configuração enabled_game_projects no arquivo user_settings.options.
• Corrigido um problema que fazia o Processador de ativos relatar uma operação com falha como
"Crashed".
• Corrigido um problema que causava uma falha de compilação ao incluir AzTest.h várias vezes em um
módulo.
• Corrigido um problema que impedia entidades pai e filho de ativar quando gerados pelo componente
spawner.
• Corrigido um problema que impedia editor de propriedade refletido de exibir contêineres em grupos
corretamente.
• Os elementos de classe básica para editar e serializar contexto agora são corretamente agrupados e
exibidos na grade de propriedades.
• Corrigido um problema com o nó do gráfico de fluxo Time:RealTime que impedia a porta seconds
(segundos) de reportar 0 no minuto subsequente.
• Suporte removido para funções fracas do AzCore.
• Corrigido um problema em que os nomes dos caminhos relativos não funcionavam corretamente na
ferramenta de linha de comando do editor para a exportação de lote.
• Advertências não são mais mostradas no console para o arquivo game.cfg.
• Corrigido um problema na janela principal Qt onde o menu Recent Files (Arquivos recentes) não
funcionava corretamente.
• Corrigido um problema com eventos de entrada que usam dois dispositivos de entrada analógicos, como
mouse e controle do Xbox, que causou falha na entrada.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos em Lumberyard Beta 1.4:
• Se você usar o Windows 8 ou posterior em um monitor de alto dpi, o Lumberyard terá problemas
de escalabilidade de alto dpi que interferirão na usabilidade do layout e da interface do usuário.
Selecionar Disable display scaling on high DPI settings (Desabilitar o dimensionamento de exibição em
configurações de alto DPI) no editor.exe, a janela de propriedades não solucionará o problema.
Para resolver esse problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• (Recomendado) Defina seu monitor com uma resolução que não seja de alto DPI. Na sua área de
trabalho, clique com o botão direito do mouse e selecione Screen resolution (Resolução de tela). Na
caixa de diálogo Screen Resolution (Resolução de tela), selecione 1920 x 1080 na lista suspensa
Resolution (Resolução). Clique em OK.
• Mantenha sua resolução atual e veja a interface do usuário do Lumberyard menor na tela. Vá para o
Painel de controle, Aparência e personalização. Em Tela, clique em Ampliar ou reduzir texto e outros
itens. Na janela Alterar o tamanho de todos os itens, mova a escala do controle deslizante para a
configuração menor para evitar que o sistema operacional seja aumentado. Clique em Apply (Aplicar).
Encerre a sua conta do Windows e, então, faça login novamente.
• Os caminhos de instalação que contêm espaços não são compatíveis. Se você instalar o Lumberyard
em um caminho com espaços no nome da pasta, o Lumberyard Editor e o Sistema de compilação Waf
não funcionarão corretamente.
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• Se você definir variáveis do ambiente do Windows (usuário ou sistema), esses valores sobrescrevem
as configurações nos arquivos de configuração dos programas como Perforce, Autodesk Maya e
Lumberyard. Isso pode causar problemas ao usar esses programas. Recomendamos que você não
defina as variáveis do ambiente para esses programas. Em vez disso, use as configurações dos
arquivos de configuração.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Assistente de configuração Lumberyard:
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver
presente. Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para
Visual Studio 2013.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Este problema não afeta a compilação ou o uso do Lumberyard Editor.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard
não detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema,
localize manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer
subdiretório do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Ao executar o Lumberyard Editor, você deve ter acesso aos diretórios 3rdParty\Python e 3rdParty
\AWS\AWSPythonSDK. O Assistente de configuração Lumberyard cria automaticamente atalhos para
esses diretórios nos diretórios Code\SDKs e Code\Editor\SDKs.
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel. Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e vc2008redist_x64.exe
(localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/) e,
em seguida, execute o instalador novamente.
• Clique em Cancel. Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu computador
e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Se você estiver usando um Mac:
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Em OS X, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard, quebrará todos os links
simbólicos que foram criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação para
iOS. Para resolver este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo
manualmente todos os links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração
Lumberyard novamente.
• Um PC ainda é necessário para executar o compilador de sombreamento ao executar um nível pela
primeira vez.
• O FeatureTests e o SamplesProject são os únicos projetos compatíveis atualmente e devem ser
executados usando o Xcode.
• Não há suporte para o mapa Decal_Sample do SamplesProject no OS X.
• O mapa KeyboardBasic no FeatureTests não renderiza corretamente.
• O mapa TouchRayCast em FeatureTests não imprime texto ao posicionar o mouse sobre cada objeto.
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• O efeito congelamento não é renderizado corretamente.
• O efeito de fluxo de água não funciona corretamente e, dependendo da localização e ângulo da
câmera, desaparece ou para de ser animado.
• Em determinados ângulos de visão, o skybox camera_sample renderiza as fases do dia e da noite
simultaneamente.
• Os seguintes problemas são conhecidos se você usar o Perforce:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão
com o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da
interface do usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o pipeline de ativos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.
• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Lumberyard Editor:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face
ao carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
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• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave.
Você pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer
malha que necessite do sombreamento Waterfall.
• O editor travará se você tentar: criar um novo projeto no Configurador de projetos, definir o projeto
como padrão, habilitar todos os gems e criar o projeto usando lmbr_waf.bat configure e
lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Especificamente, o editor trava se você
habilitar ambos os gems GameLift e Multiplayer (Multijogador). Para resolver este problema, não use
os dois gems no mesmo projeto.
• O editor trava se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e iniciar o
editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor trava aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como submaterial. Ao
usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas
delas não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado,
o editor será minimizado para o modo de janela.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Geppetto:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de cache
no diretório do mecanismo raiz (\lumberyard\dev) e excluindo a pasta que contém os arquivos
CAF sob o sistema operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma
recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta
raiz, nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo
personagem. Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Mannequin:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.
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• As malhas físicas não são recarregadas ao vivo corretamente para arquivos CGF quando ocorre uma
alteração no disco. Para contornar este problema, você pode recarregar manualmente clicando em Tools
(Ferramentas), Reload Scripts (Recarregar scripts), Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts) no
Lumberyard Editor.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials não
exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0 arquivo
de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar manualmente os
arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, você deve adicionar sua própria variável
de ambiente em vez de alterar a variável do pacote.
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• No Terrain Editor, as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura) permitem apenas
valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você tentar usar valores
decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de 32,4. Você deve
especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retornará valores de altura de 32 ao clicar em
um local com 32,4 de altura real.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Material Editor:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• No Editor de partículas, os seguintes atalhos de teclado não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o UI Editor:
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• No painel Hierarchy, quando você arrasta um conjunto de elementos selecionados para outro para
mudar o pai, a ordem mudará para a ordem na qual você selecionou os elementos. Para contornar
este problema, pressione Ctrl+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Você também pode
selecionar os elementos na ordem em que os adiciona ao novo pai pressionando Shift e clicando para
selecionar os elementos. Para selecionar os elementos na ordem existente, pressione Ctrl e clique
para selecionar os elementos.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Track View:
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o
subpainel Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente
desabilitado. Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema,
desencaixe o Track View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o gems:
• Os gems multijogador e o GameLift são incompatíveis e não podem ser usados em conjunto. O gem
multijogador contém tudo o que é necessário para usar o Amazon GameLift.
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede
que os testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver
este problema, modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome
gem_name_tests.waf_files. Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de
arquivo mygem_test.waf_files agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da
unidade. Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados
no diretório dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você
compile as especificações do perfil de teste para seus gems.
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Fluxograma:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No SamplesProject, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
• Os seguintes problemas são conhecidos para Amostra herdada:
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao
entrar na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
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• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
• A recarga do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando, assim,
as alterações) pode impedir os controles do Wwise de retornarem ao estado de não atribuídos. Se você
descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls Editor
para prevenir outros problemas.
• Hospedar ou conectar-se a servidores no MultiplayerLobby, no MultiplayerProject não funciona no OS X.
• Os seguintes mapas em FeatureTests não funcionam corretamente no iOS e OS X:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do iOS:
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa
uma afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o
Metal validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode
criar source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings
contêm a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não
compactar a textura.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do Android:
• Os gems baseados em Java não são compatíveis.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• O recarregando automático sobre VFS não está funcionando corretamente.
• Os níveis Camera_Sample, Movers_Sample e Trigger_Sample experimentam problemas de
renderização no Android, afetando a aparência de iluminação e sombras.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o uso do Lumberyard com Android Studio:
• Para que a depuração funcione corretamente, bibliotecas são compactadas com os símbolos de
depuração no APK. Isso pode causar longas durações para o processo de instalação e compactação
de APK devido ao tamanho do APK (aproximadamente 650-700 MB).
• O Lumberyard não suporta assinatura de APK personalizada. Como resultado, as compilações de
lançamento não funcionam corretamente no Android Studio. Também pode haver incompatibilidades
de assinaturas entre os APKs que são criados usando o Waf e os APKs que são criados usando o
Android Studio ao instalar em um dispositivo.
• Para contornar os problemas que podem ocorrer quando um projeto é regenerado enquanto está
aberto no Android Studio, você pode fazer o seguinte:
• Ignore a caixa de diálogo Configure project (Configurar projeto) que aparece no canto superior
direito da janela principal.
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• Feche o Android Studio e reabra o projeto. Você também pode fechar Android Studio e importar o
projeto.
• Os seguintes problemas são conhecidos para FeatureTests:
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no OS X, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será renderizado corretamente no OS
X.
• Ao desenvolver para console, o projeto atual é especificado no arquivo bootstrap.cfg. Se vários
projetos estiverem habilitados no arquivo user_settings.options você deverá especificar o projeto
atual como o primeiro projeto na lista de projetos habilitados no arquivo user_settings.options.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Os seguintes problemas são conhecidos para Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• A lista de servidores do grupo Twitch IRC que é usada para Whispers é codificada (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• O nó de fluxo CreateLink do Twitch JoinIn codifica o protocolo que é usado para o link do JoinIn
game:. Recomendamos que você não use o protocolo do jogo em quaisquer aplicativos do usuário
final. O nome genérico pode causar conflitos com outros aplicativos.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• Ao tentar compilar o Lumberyard com o Incredibuild, as compilações em paralelo em execução podem
ocasionalmente falhar por causa dos arquivos moc. Você pode tentar compilar novamente ou modificar
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o arquivo profile.xml (localizado no diretório \Code\Tools\waf-1.7.3) para definir AllowRemote
como false para a ferramenta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• A ferramenta lmbr_test.cmd usa uma localização do Python SDK que poderá não funcionar
se você usar uma nova versão do Lumberyard. Para resolver este problema, você pode editar o
lmbr_test.cmd para usar os seguintes valores:
• Altere SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs para SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Altere SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe para SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• CryEngineNonRCModule foi removido. Se você estiver atualizando seus projetos do Lumberyard
1.4 ou anterior, será necessário atualizar todas as referências do CryEngineNonRCModule para
CryEngineModule nos seus arquivos wscript.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.3 (junho de 2016)
Com o Lumberyard Beta 1.3, estamos trazendo centenas de novos recursos, melhorias e correções. Já
que continuamos aprimorando o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade
de desenvolvedores. Sem sua participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de erros,
o Lumberyard 1.3 não seria tão forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyardfeedback@amazon.com. Se você ainda não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa.
Você também pode acompanhar novas mudanças em nosso blog e deixar comentários para nos informar
o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 979)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 986)
• Melhorias e mudanças (p. 989)
• Correções (p. 993)
• Problemas conhecidos (p. 1001)

Destaques
Crie experiências para o VR Oculus Vive Rift e HTC
O Lumberyard 1.3 agora torna o desenvolvimento das experiências de realidade virtual (VR) fácil com
suporte para o Oculus Rift e HTC Vive monitores montados na cabeça (HMD) e periféricos, incluindo
controladores de toque. Para começar a usar, basta ativar o Gem Modular no Configurador de projetos
para o dispositivo desejado, colocar no HMD, e iniciar o jogo ou pressionar Ctrl+G no editor. O Lumberyard
inclui o seguinte para permitir a integração do VR:
• Visualizar conteúdo em VR de dentro Lumberyard Editor.
• Um gem que inclui toda a funcionalidade VR, então você paga apenas pelo VR se precisar de VR.
• Capacidade de adicionar suporte a HMD, herdando de uma única classe C++ e gerando
automaticamente uma nova gem.
• Ajuste de desempenho para reduzir a latência e aumentar a taxa de quadros.
Para obter mais informações, consulte Realidade virtual.
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O suporte nativo para televisões HDR
O Lumberyard 1.3 adiciona suporte nativo para televisores HDR, permitindo que você crie HDR-autorizado
de alta qualidade, conteúdo com um mecanismo de jogo que aproveita a exibição de hardware:
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• A pilha de pós-processamento do Lumberyard foi reescrito para que a suavização, desfoque de
movimento e profundidade de campo HDR agora são exibidos corretamente no espaço.

• Uma curva PQ substitui a curva gama e é otimizada para displays mais brilhantes até 10.000 nits,
enquanto as TVs padrões tipicamente maximizam a 400 nits.
• Uma curva S substitui o mapeamento de tom fílmico para que os artistas possam controlar seu conteúdo
no espaço HDR.
• A codificação de metadados por quadro permite que as TVs inteligentes se adaptem automaticamente
e inteligentemente ao sinal enviado. Isto permite criar transições de cena dinâmicas, tendo os seus
jogadores de uma caverna escura para um mundo brilhante, iluminada pelo sol sem problemas.
• Os parâmetros e curvas do HDR são expostos através de variáveis de console, permitindo que os
criadores de conteúdo ajustem as configurações de HDR para se adequarem melhor ao seu conteúdo e
preferências estilísticas.
• Os modos de suporte para monitores de referência HDR, como o Dolby Maui, e displays para
consumidores permitem que os criadores de conteúdo vejam resultados mais rapidamente.

Crie névoa com mudança lenta ou rápida com
nevoeiro volumétrico
O Lumberyard 1.3 melhora a qualidade da névoa volumétrica, aumentando a estabilidade temporal e
reduzindo os artefatos de cintilação e fantasma. O parâmetro DensityNoiseTimeFrequency na entidade
FogVolume permite ajustar a frequência do ruído da densidade. As baixas frequências criam nevoeiro
em mudança lenta e as altas frequências criam neblina que mudam rapidamente. Para obter mais
informações, consulte Usando volumes de nevoeiro.

Criar oclusão ambiental em ambientes externos
O Lumberyard usa iluminação global baseada em voxel (SVOGI), que fornece o bounce de luz indireta
dinâmica de objetos estáticos e dinâmicos, e oclusão de ambientes em grande escala e sombras indiretas
da geometria estática.
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A oclusão ambiental baseada em mapa de altura (AO) permite que você crie um terreno mais preciso
e detalhado em aparência, incluindo sombreamento e percepção de profundidade. Quando usado em
combinação com oclusão direcional do espaço da tela (SSDO), o mapa de altura AO fornece sinais de
sombreamento adicionais que melhoram a percepção de profundidade de uma cena. Para obter mais
informações, consulte Oclusão ambiental do mapa de altura.

Nova profundidade de campo baseada em coleções
O Lumberyard usa profundidade de campo baseada em coleções (DOF) para eliminar artefatos de sangria
de borda e fornecer uma técnica mais eficiente. Para habilitar ou desabilitar este modo de profundidade de
campo, use r_depthOfFieldMode. Para obter mais informações, consulte Câmeras de renderização.
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Criar terreno com máscaras splat
As máscaras splat são mapas alfa que o Lumberyard interpreta para colocar texturas em áreas específicas
de um nível. Semelhante a um mapa de altura, cada máscara splat contém saídas de altura que garantem
a colocação de uma textura no eixo z apropriado de um nível. Em conjunto com programas de geração de
terreno como o World Machine, você pode usar esse recurso como ponto de partida para criar conteúdo
rapidamente. Para obter mais informações, consulte Importação de mapas splat.

Visualizar estatísticas de desempenho usando o perfil
gráfico integrado
O Lumberyard 1.3 inclui um perfil gráfico integrado que exibe estatísticas críticas de desempenho em
tempo real, permitindo otimizar seu desempenho visual para maximizar a experiência gráfica do seu
jogo. Você pode habilitar o perfil usando o console variável r_profiler 1, e todas as informações são
exibidas em um layout fácil de ler. Você pode exibir o seguinte:
• Estatísticas de quadro incluindo taxa de quadros, tempo de quadros e outras estatísticas de resumo.
• Temporizadores de CPU e GPU para os estágios de pipeline, G-Buffer, iluminação e pósprocessamento.
• Temporizadores de CPU e GPU por subsistema gráfico, como sistemas de água, GI, neblina ou
partículas.
• Estatísticas específicas da API, como contagem de chamadas de desenho, contagem de
sombreamento, triângulos e contagem de vértices.

Crie e gerencie recursos do AWS
O Resource Manager do Cloud Canvas permite definir e gerenciar os recursos usados pelo seu jogo
AWS diretamente no Lumberyard Editor usando uma nova interface gráfica de usuário (GUI). Você
pode ter várias cópias de seus recursos para que suas equipes de desenvolvimento e teste possam
trabalhar de forma independente. Os recursos são protegidos para impedir o acesso não autorizado
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do jogador e mudanças acidentais aos recursos de produção pela equipe de desenvolvimento. Para
acessar a GUI, clique em AWS, Cloud Canvas do menu no Lumberyard Editor. A ferramenta de linha de
comando (lmbr_aws) para o gerenciamento de recursos ainda está disponível para uso. Para obter mais
informações, consulte Gerenciamento de recursos do Cloud Canvas.

Sistema de dados estático para gerenciar
propriedades de jogos através da nuvem
A demonstração Don't Die usa a primeira iteração de um sistema de dados estático para gerenciar as
propriedades do jogo através da nuvem. Quando você levanta seus recursos para a demonstração
Don't Die, um bucket S3 denominado MainBucket é criado uma pasta static-data que contém
dados CSV usados pela demo. O arquivo gameproperties.csv inclui configurações para o tamanho
mínimo e máximo do asteroide e a velocidade de envio. Quando a demonstração começa, um nó de fluxo
RequestBucket é chamado para verificar novos dados nesta pasta e fazer download de novos dados
para o cliente. Os dados são então carregados pelo sistema de dados estático e consultados através de
nós de fluxo GetStaticData.
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Novos recursos de rede para melhor gerenciamento
de jogos e controle de uso de banda larga
O Lumberyard 1.3 adiciona um sistema de priorização para permitir que você defina as prioridades
nas réplicas e a ordem de replicação para gerenciar melhor as necessidades do seu jogo; um limitador
de largura de banda para fornecer um melhor controle de seu uso de largura de banda por igual; e
funcionalidade para desacoplar a frequência de envio de réplicas da frequência de atualização do motor.
Para obter mais informações, consulte Sistema de redes.

Ferramentas da linha de comando do Lumberyard
O Lumberyard 1.3 inclui uma nova e modular ferramenta de linha de comando (lmbr.exe) que fornece a
funcionalidade de gerenciamento de projetos e gems anteriormente acessados por meio do Configurador
de projetos. Você pode usar o lmbr.exe para testes automatizados, criação e modificação de projetos, e
criação de gems. Para obter mais informações, consulte Usar Lmbr.exe.

Estetoscópio (Herdado)
O Lumberyard 1.3 inclui o Statoscope, uma ferramenta de criação de perfil que exibe dados
instrumentados por quadro. Você pode usar o Statoscope para avaliar as métricas de desempenho, como
o tempo total de CPU gasto, controlar o uso da memória e visualizar as estatísticas de renderização. Para
obter mais informações, consulte Statoscope Profiler.

AzTestScanner
O AzTestScanner é uma ferramenta que você pode usar para executar testes de unidade incorporados
em bibliotecas e executáveis do Lumberyard. Ele consiste em um executável AzTestRunner que carrega
bibliotecas para testar e capturar os resultados do teste, e um módulo Python Aztest que executa a
funcionalidade de verificação e relatórios. O AzTestScanner ajuda a tornar os testes mais fáceis ao
encontrar bibliotecas e executáveis automaticamente para testar, oferecendo flexibilidade para se
concentrar nos testes. Para obter mais informações, consulte Como usar o AzTestScanner.
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Sistemas e ferramentas de visualização
Os sistemas a seguir são uma visualização dos novos recursos sobre os quais estamos especialmente
interessados em receber seus comentários. Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um e-mail para
lumberyard-feedback@amazon.com.
Tópicos
• Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para dispositivos iOS e Android (p. 986)
• Suporte para OS X – Criar jogos para computadores Mac (p. 986)
• Novos componentes do UI Editor (p. 987)

Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para
dispositivos iOS e Android
Você pode usar o Lumberyard para criar jogos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s
Plus, iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola
Nexus 6). Os recursos e funcionalidades adicionados incluem:
• A capacidade de exibir thumbsticks virtuais ao usar a amostra FeatureTests em todos os dispositivos
móveis.
• Ferramentas de implantação de armazenamento para Android. Agora, você pode criar um aplicativo
para enviar para o App Store, incluindo a substituição de ícone de aplicativo padrão, tela de abertura,
orientação e nome do pacote.
Para obter mais informações, consulte Suporte do Android.

Suporte para OS X – Criar jogos para computadores
Mac
Agora, você pode usar o Lumberyard para criar jogos para OS X. Para criar jogos para OS X, o
Lumberyard requer Xcode 7 e OS X Yosemite ou OS X El Capitan. O Lumberyard inclui quatro projetos
de amostra compatíveis com OS X que você pode usar para saber como compilar ativos, compilar
sombreamentos usando o Remote Shader Compiler e compilar aplicativos do OS X usando as ferramentas
de compilação. Para obter mais informações, consulte Suporte do OS X.
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Novos componentes do UI Editor
O UI Editor permite criar, visualizar e personalizar elementos da interface do usuário, como menus, botões
e heads-up display (HUD). Os componentes adicionados incluem:
• O componente Mask (Máscara) permite um elemento de interface do usuário para esconder a área
de um elemento filho que está fora de uma máscara. Você pode definir a máscara como retângulo de
elementos ou usando o canal alfa de uma textura.
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• O componente ScrollBox permite que você crie caixas de rolagem. Os elementos filho podem ser
rolados pela interação do usuário. Você pode usar o componente ScrollBox em conjunto com o
componente Mask (Máscara) para esconder a área de um elemento de conteúdo que está fora da caixa
de rolagem. As caixas de rolagem e os controles deslizantes também podem incluir outros elementos
para interagir.

Para obter mais informações, consulte Sistema de interface do usuário.
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Melhorias e mudanças
Esta versão do Lumberyard inclui várias atualizações de sistemas e recursos:

Áudio
• As atualizações para o instalador do LTX Wwise incluem a adição de um componente do Windows SDK
para vc140 e a remoção de uma ferramenta desnecessária do FilePackager das amostras.

Personagem e animação
• Configurações de FBX
• O Lumberyard agora oferece suporte para a importação de diversas malhas FBX como uma única
malha CGF e para a geração de grupos de materiais que funcionam para um CGF de múltiplas
malhas do Configurações de FBX.
• Agora você pode incluir cores de vértice em malhas CGF que são geradas pelo pipeline do
Configurações de FBX.
• Agora é possível definir as posição de malhas e submalhas CGF e a rotação dos nós específicos ou
mundiais em um cenário do FBX.
• Relatórios de progresso aparecem aos ativos de importação usando o Configurações de FBX.
• A seleção de nós para escolher malhas no Configurações de FBX foi aprimorada.
• Recarregamento ao vivo de animação
• O Lumberyard agora oferece suporte para recarregamento ao vivo completo de animações CAF no
Geppetto, assim você pode visualizar novas animações diretamente no Lumberyard Editor, no modo
de jogo e em compilação de jogos para PC usando o Lumberyard.

Cloud Canvas
• O conceito de recurso do Cloud Canvas Resource Manager agora é conhecido como grupo de recursos.

Modelo vazio
• O comportamento de encerramento para jogos que são criados usando o EmptyTemplate é aprimorado.
• Várias funções no IActor possuem documentação agora.
• As funções no estilo GameInit() e GameShutdown() não estão mais no EmptyTemplate.
• Arquivos de protótipo não utilizados não estão mais no EmptyTemplate.

Gráficos e renderização
• Qualidade de desfoque de movimento aprimorado usando um esquema de peso sofisticado que
melhora a qualidade das silhuetas. A quantidade de desfoque de movimento agora é controlada usando
configurações de velocidade do obturador do mundo real, como 1/125s.
• Suavidade, aspereza e brilho aprimorados usando uma função quadrada para valores de mapa. Isso
permite resultados lineares mais perceptivos e a habilidade de usar os dados de aspereza digitalizados.
• Modo de exposição automático aprimorado que funciona com EV. Você pode ativar esse modo usando
r_HDREyeAdaptationMode.
• Atualizada a intensidade do sol para ser especificada em lux e garantir que a cor do sol não influencie
na intensidade. Há suporte para a compatibilidade retroativa e os valores existentes são convertidos
automaticamente.
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• Efeito de sombreamento Fresnel reduzido quando a refletividade da superfície está abaixo de dois por
cento Isso é útil para a oclusão especular e permite que você diminua manualmente o especular no
terreno e na vegetação onde ele pode aparecer muito forte.
• A funcionalidade glow (brilho) foi removida e substituída pela funcionalidade emittance (emitância) para a
iluminação de cenário:
• Iluminação emissiva é adicionada em iluminação difusa e especular para uma superfície.
• A cor emissiva é um multiplicador para mapas emissivos.
• O controle Gamma permite um intervalo aprimorado de valores para valores de emitância.
• Os materiais que anteriormente usavam glow (brilho) serão convertidos automaticamente para
emissive (emissiva), o que pode mudar a cor do brilho.
• As seguintes variáveis de console obsoletas foram removidas: r_HDRBrightOffset,
r_HDRBrightThreshold, r_HDRBrightLevel, r_HDREyeAdaptationFactor,
r_HDREyeAdaptationBase.

Instalador Lumberyard
• Texto de boas vindas atualizado na primeira página pata facilitar a identificação de expectativas de
interação.
• Botão Close (Fechar) na primeira página renomeado para Cancel (Cancelar).

Assistente de configuração Lumberyard
• O Assistente de configuração Lumberyard agora é atualizado automaticamente se você alterar o
diretório de terceiros. Anteriormente, o Assistente de configuração Lumberyard poderia requerer uma
atualização manual para detectar uma alteração no caminho do diretório de terceiros e no software
instalado.
• O Assistente de configuração Lumberyard agora fecha automaticamente se você abrir o Configurador de
projetos ou o Lumberyard Editor na página Summary (Resumo).
• Agora, você pode selecionar o texto nas descrições do software, tornando mais fácil copiar e colar as
instruções e criar os caminhos do diretório.
• O novo texto descritivo explica que o instalador do Microsoft Foundation Class (MFC) não funciona se o
Visual Studio estiver instalado sem o MFC.
• Diversas atualizações para a interface do usuário incluem a mudança do botão Browse (Navegar) para
a descrição do software, a remoção do botão Refresh (Atualizar) da página Get started (Conceitos
básicos) e a exibição de uma marca de seleção verde e o status Found (Encontrado) para um software
opcional que tenha sido instalado com êxito.

Mobilidade
• HLSLCrossCompiler atualizado para compilar no Visual Studio 2015.
• Desempenho de renderização aprimorado pela melhora da taxa de quadros em 15%.
• Compactação de textura escalável e adaptável (ASTC) adicionada, que oferece melhor controle de
espaço e qualidade do seu aplicativo e melhor qualidade geral em taxas de compactação mais altas
comparadas com outros formatos de compactados.
• Pesquisa de SDK recursiva removida no Assistente de configuração Lumberyard para Android.
Certifique-se de executar o Assistente de configuração Lumberyard novamente depois de instalar o
Lumberyard 1.3 para garantir que os caminhos estão configurados corretamente.
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Redes
• A configuração de rede (como Port, DisconnectDetection e ConnectionTimeout) não está
exposta para nós de fluxo.
• O Gem Multiplayer agora inclui a funcionalidade necessária para o Amazon GameLift. Não use ambos
os gems Multiplayer e GameLift.

Configurador de projetos
• O Configurador de projetos agora invoca a interface da linha de comando pelo lmbr.exe para o
gerenciamento de projeto e gem.
• A barra de rolagem não retorna mais automaticamente para o topo da lista quando você seleciona um
gem.
• Diversas atualizações na interface do usuário incluem a alteração do botão Enable Gem (Habilitar gem)
para um link, a atualização de imagens padrão dos gems e a atualização do texto descritivo e do botão
no Configurador de projetos.

UI Editor
• Adicionados os nós de gráfico de fluxo chamados de UI:Canvas:GetEnabled e
UI:Canvas:SetEnabled que você pode usar para habilitar e desabilitar uma tela. Esses nós permitem
que uma tela seja carregada, mas não seja exibida ou simulada.
• Alterado valores de âncora para ser exibido como porcentagem no painel Properties (Propriedades) e na
janela de exibição.
• Modificado o comportamento predefinido de âncora. O pivô e os deslocamentos também estão
ajustados. Quando as âncoras estão juntas, o pivô se altera para corresponder às âncoras, os
deslocamentos se ajustam para que o pivô fique nas âncoras e a largura e a altura do elemento são
preservadas. Quando as âncoras são separadas, o pivô muda para 0,5 e os deslocamentos se ajustam
para 0.
• Atualizado o comportamento do componente para mostrar os componentes inválidos como desativados
no menu Add Component (Adicionar componente). Anteriormente, os componentes inválidos eram
removidos.
• Suporte adicionado para paste as sibling (colar como irmão) e paste as child (colar como filho). A opção
paste as child (colar como filho) foi adicionada aos menus de edição e contexto, visível quando um
elemento é selecionado. Renomeada a opção paste (colar) para paste as sibling (colar como irmão),
visível quando um elemento é selecionado.
• Suporte adicionado para edição de pivô, deslocamentos e âncoras para diversos elementos
selecionados.
• Os itens da barra de ferramentas foram reorganizados em uma única barra de ferramentas fixa e os
botões de modo foram adicionados à janela de exibição.
• Atualizado o widget Anchors (Âncoras) nas propriedades Transform2D para exibir as pré-definições que
estão embutidas no painel Properties (Propriedades) ao invés de em uma caixa de diálogo pop-up.
• Atualizada a propriedade Pivot (Pivô) no componente Transform2D para usar um widget que exibe as
nove pré-definições mais comuns.
• Atualizado o ícone da barra de ferramentas New Element (Novo elemento) para adicionar um elemento
em nível superior ao invés de adicionar como filho de um elemento selecionado.
• Modificado o novo comando do menu de contexto do elemento na janela de exibição para adicionar o
elemento na posição onde você clicou com o botão direito do mouse.
• Adicionado o acesso à documentação, tutoriais e fóruns do Lumberyard a partir do menu Help (Ajuda) do
UI Editor. A ação Give Us Feedback (Forneça-nos feedback) exibe uma caixa de diálogo com um link de
e-mail para enviar comentários.
• Save As Prefab (Salvar como pré-fabricado) movido do menu Edit (Editar) para o menu File (Arquivo).
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• Open... (Abrir...) renomeado no menu File (Arquivo) para Open Canvas... (Abrir tela...).

Sistema de compilação do Waf
• O sistema atualizado pelo qual o Sistema de compilação Waf consume conteúdo relacionado a QT:
• Os arquivos de cabeçalho que devem ser moc agora são detectados por um processo de leitura de
código. Anteriormente, os arquivos de cabeçalho que precisavam ser moc eram especificados como
uma palavra-chave chamada qt_to_moc.
• O arquivo moc padrão agora é moc_filename.cpp (anteriormente filename.moc).
• Como os arquivos moc são gerados na pasta intermediária com base em variações, é necessário
usar o caminho completo relativo à raiz do projeto. Por exemplo, o projeto Editor (Editor) (localizado
no diretório \dev\Code\Sandbox\Editor\QtUI) contém um arquivo de cabeçalho chamado
ColorButton.h que devem ser moc. Na fonte para QtUI\ColorButton.cpp, o arquivo é incluído
usando o caminho relativo do projeto: #include QtUI/ColorButton.moc.
• O processamento de QRC agora incluí em uma geração existente ao invés de gerar um arquivo de
cabeçalho. Qualquer arquivo QRC que é processado agora é tratado como sua própria unidade de
compilação, sem a necessidade de incluí-lo como parte de outra unidade de compilação.
• Embora esteja inalterado, na sua maioria, o processamento de arquivos de interface de usuário agora
requer um caminho relativo ao projeto (similar aos arquivos moc).
• Não há suporte para os arquivos QT Linguist (.ts).
• Uma opção de criação de perfil adicionada às compilações do Waf (lmbr_waf), o que permite que você
determine onde as otimizações na compilação podem ocorrer.
• Funções Path e Settings removidas de todos os wscripts. A solução Waf original injetou um método
global Path e Settings em cada wscript que causou problemas de alinhamento ao depurar arquivos
wscript em ambientes de desenvolvimento integrado do Python. Funções Path e Settings removidas
podem ajudar com problemas de alinhamento de código. A exceção é a raiz wscript, que injeta métodos
necessários para carregar e executar wscripts como arquivos .json.

Diversos
• Adicionados controles de filtragem ao depurador e ao Processador de ativos para permitir o controle
do ambiente por trás do seu firewall LAN e para impedir que pessoas com acesso ao seu LAN possam
controlar remotamente o editor.
• Adicionado um arquivo de especificações game.json (localizado no diretório \dev\_WAF_\specs) que
você pode usar para compilar somente o seu jogo. Para obter mais informações, consulte Criação do
projeto de jogo.
• O fluxo de trabalho de criação de gems com plug-ins do editor foi aprimorado com a inclusão do campo
EditorTargets no gem dos arquivos .json. Isso permite que você declare destinos adicionais que são
adicionados às especificações nas quais o editor aparece.
• O desempenho do Processador de ativos foi aprimorado com todas as tarefas sendo criadas antes que
os resultados sejam armazenados no banco de dados SQLLITE. O Lumberyard Editor agora exibe uma
contagem de tarefas pendentes durante a inicialização para que você possa ver facilmente o trabalho
que ainda existe antes que o editor possa prosseguir.
• Tornou mais fácil obter a folha de estilo Qt compilada e expandida que o Lumberyard Editor produz
quando carrega ou atualiza a folha de estilo. A folha de estilo é salva no seu diretório doméstico e
permite que você visualize seus widgets e as interfaces de usuário no Qt Creator ou no Qt Designer,
especificando os argumentos da linha de comando (-stylesheet PATH_TO_FILE.qss).
• A detecção de toques no mouse foi aprimorada ao manipular curvas no editor Time of Day.
• Os catálogos AZCore foram removidos.
• Arquivos TransformComponent.cpp e TransformComponent.h movidos do AzCore para o
AzFramework.
• O HttpRequestManager agora usa AZStd::thread em vez de CrySimpleThread.
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• Adicionado o parâmetro isEntityId para funções de retorno do
ReplaceEntityIdsAndEntityRefs.
• Atualizada a configuração padrão do incredibuild_max_cores para 128, o que ajuda a melhorar o
desempenho de compilação do Incredibuild.
• Adicionada uma notificação do Lumberyard Editor para módulos somente leitura ao tentar excluir um
módulo de gráfico de fluxo. A notificação também solicita uma verificação se o módulo estiver sob
controle de versão ou para remoção da sinalização de somente leitura. Se o módulo não puder ser
excluído, uma notificação de falha será exibida.
• Adicionada a seguinte macro para usar implementações padrão das funções inicializar/desfazer
inicialização de DLL: AZ_DECLARE_MODULE_INITIALIZATION.
• Adicionada a seguinte macro para usar quando o DLL inclui um AZ::Module:
AZ_DECLARE_MODULE_CLASS.
• Adicionado lmbr.exe para gerenciar projetos e gems a partir da GUI do Configurador de projetos ou
da linha de comando. Isso inclui a criação de projetos, configuração de projetos ativos, habilitação ou
desabilitação de gems e criação de gems. Para obter uma lista de comandos, insira lmbr.exe -help
em uma janela da linha de comando.
• Atualizado o comportamento de envio por push para fatias para não enviar por push mais níveis interinos
de hierarquia.
• Bloqueado o uso das funcionalidades herdadas do editor da entidade para entidades AZ que sejam
incompatíveis.
• Removida a capacidade do editor nos modos in AI ou Physics de modificar as entidades do componente.
Além disso, a grade de propriedades está desabilitada e todos os gizmos do editor (excluindo o gizmo da
seleção) não podem ser usados. Você pode modificar as entidades herdadas nos modos AI ou Physics;
no entanto, se você tiver entidades de componente e herdadas multisselecionadas durante a transição,
todos os gizmos serão alterados para gizmos de seleção. Você pode selecionar uma única entidade ou
diversas entidades e modificá-las conforme necessário.

Correções
Lumberyard Beta 1.3 e 1.3.0.1 incluem as seguintes correções:

Versão Beta 1.3.0.1 do Lumberyard
A versão Beta 1.3.0.1 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Lumberyard Editor
• Corrigidas duas falhas no editor quando:
• Você cria uma partícula no Editor de partículas e seleciona uma textura ou material do Navegador de
ativos.
• Você seleciona texturas após reabrir o Navegador de ativos.
• Problemas conhecidos: seleção múltipla de partículas não está funcionando.

Versão Beta 1.3 do Lumberyard
A versão Beta 1.3 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Processador de ativos
• Corrigido um problema que impedia o Processador de ativos de recriar pastas que foram renomeadas ou
movidas para a Lixeira.
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• Corrigida uma mensagem incorreta e a função de comparação no Processador de ativos que fazia com
que trabalhos com status Crashed (Travado) permanecessem na GUI.
• Corrigido um problema de tempo que fazia o Processador de ativos emitir algumas mensagens iniciais,
resultando no travamento do editor durante a espera.
• Corrigido um problema que impedia o Processador de ativos de reprocessar, automaticamente,
animações com o status Crashed (Travado) quando uma lista de esqueletos era adicionada ao
Geppetto.
• O cliente do jogo deve esperar o Processador de ativos informar que está pronto antes de o jogo ouvir
mensagens sobre ativos alterados.
• Aumento do limite de tamanho de caminho para varredura de alterações de arquivos no Processador de
ativos.

Personagem e animação
• Geppetto:
• Corrigido um problema que causava a exibição incorreta de um asterisco próximo aos ativos que
tinham sido salvos com êxito.
• Corrigido um problema que fazia a taxa de reprodução especificada pelo usuário ser ignorada após a
pausa e o cancelamento da pausa de uma animação.
• Corrigidos diversos problemas de reprodução que ocorriam durante a adição e remoção de
animevents (eventos de animação) de segmento.
• Corrigido um problema que fazia uma janela ser exibida fora da área utilizável, congelando o editor.
• Mannequin:
• Corrigido um problema que causava várias falhas quando o Mannequin era usado sem o
carregamento da pré-visualização.
• Movida a funcionalidade de chaves de clone do Shift + clique para o menu de clique com o botão
direito.
• A opção de depuração InPlaceMovement agora funciona corretamente.
• Agora você pode selecionar Nenhum para clipes com tempo de mesclagem zero.
• Alinhamento conjunto forçado no editor para que armas possam ser anexadas corretamente.
• Você não pode mais clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse para um novo clipe. Movida a
nova funcionalidade de clipe para o menu de clique com o botão direito do mouse.
• O nome da variável apropriada agora renderiza para crcstring2.
• Nenhuma nomeação de clipe é agora alterada, dinamicamente, com base no tempo de mesclagem.
• Corrigido um problema com a nomeação dinâmica indevida de clipes de procedimentos.
• Adição de uma opção para forçar a deformação do tempo se a animação tiver sido atualizada
automaticamente.
• Agora você pode apelidar clipes de procedimentos para facilitar a renomeação.
• Atualizado animFilter para pesquisar tipos de camadas de procedimento.
• Se os parâmetros forem exibidos somente de acordo com certas condições, a alteração dessas
condições atualizará a GUI.
• Processador de ativos – Corrigido um problema que impedia que animações fossem processadas em
caminhos contendo espaços em branco.
• 3D Studio Max:
• Corrigidos vários problemas com a edição de materiais no 3D Studio Max.
• Corrigido um problema que fazia com que animações exportadas de arquivos Max contivessem vários
intervalos de animação.
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Cinemática
• Um problema no Track View que provocava a reprodução de chaves de som quando o cabeçote de
reprodução encontrava-se depois do quadro-chave foi resolvido.
• Corrigido um problema que impedia texturas esmaecidas na tela funcionarem corretamente em
iniciadores de jogos.
• Corrigido um problema com faixas boolianas que impedia que o valor da propriedade fosse configurado
corretamente quando uma sequência era carregada ou iniciada em determinados casos.
• Corrigido um problema que, erroneamente, permitia que faixas de propriedade de script de uma entidade
fossem adicionadas várias vezes.
• Corrigido um problema que impedia que o ícone do botão da taxa de quadros ficasse legível no modo
Light Skin (Skin clara).
• Removida a trilha obsoleta Ambient (Ambiente) dos Material Nodes (Nós de material) no Track View.

Cloud Canvas
• Corrigido um problema que impedia todos os componentes necessários ao Cloud Canvas de serem
instalados quando apenas Run the Lumberyard Editor and tools (Executar o &ly-editor; e ferramentas)
era selecionado no Assistente de configuração Lumberyard.

Fluxograma
• Corrigido um problema que causava a exclusão de gráficos de fluxo se você clicasse em Undo
(Desfazer) após a exclusão de uma entidade de componente que tivesse gráficos de fluxo.
• Corrigido um problema que fazia as portas de saída ficarem revertidas para o nó Math:EvenOrOdd.
Agora, números ímpares geram uma ativação de saída Odd (Ímpar) e números pares geram uma
ativação de saída Even (Par).
• Corrigido um problema que fazia o nó do gráfico de fluxo Math:Equals perder as propriedades
armazenadas no pino de entrada.
• Corrigido um problema que causava uma falha no desligamento quando o editor do Fluxograma era
aberto.
• Corrigido um problema que apagava atribuições de entidade quando uma entidade era copiada e colada
com um gráfico de fluxo.
• Corrigido um problema que fazia vários gráficos de fluxo do lado do jogo serem criados e executados.
• As opções de menu de contexto Enable Debugging (Habilitar depuração) e Disable Debugging
(Desabilitar depuração) no editor de Fluxograma agora funcionam corretamente.

Lumberyard Editor
• Corrigido um problema com a caixa seletora Audio Resource (Recurso de áudio) que impedia que o
campo de filtro exibisse resultados expandindo pastas que continham correspondências.
• Corrigido um problema que retardava o desempenho do editor quando uma grande quantidade de
materiais era aberta no Material Editor.
• Corrigido um problema que fazia a janela de exibição de banco de dados aparecer em branco e os
controles desaparecerem quando a tecla Esc era pressionada.
• A opção Goto Selection (Ir para a seleção) no menu Display (Visualização) agora funciona conforme o
esperado.
• No Material Editor, os botões que aparecem próximos de cada nome de material agora abrem o ativo de
origem como esperado.
• O editor não trava mais quando:
• Tentativa de clonar um token de jogo.
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• Selecionar um arquivo de malha.
• Tentativa de inserir um nome longo para um novo nível.

Assistente de configuração Lumberyard
• Corrigido um problema com os links de texto em linha que não funcionavam corretamente na página
Install Software (Instalar software).

Mobilidade
• Corrigido um problema que impedia o Android NDK r11+ de ser detectado quando o Assistente de
configuração Lumberyard era usado.
• Corrigido um problema com a adição de uma conexão no Processador de ativos para VFS com um
dispositivo Android que impedia que a conexão fosse estabelecida corretamente.
• Corrigido um problema que impedia que o Android fosse implantado se Lumberyard estivesse em um
diretório com espaços no nome.
• Corrigidos diversos problemas de compilador do Clang 7.3.
• Corrigido um problema que impedia que funções do modo VFS funcionassem corretamente para iOS.
• Corrigido um problema que impedia que projetos Mac xcode fossem gerados se houvesse espaços nos
nomes de diretório.
• O processador de ativos agora funciona corretamente em computadores Mac com pastas cache
compartilhadas.

Redes
• Corrigido um problema que causava uma falha no cliente quando o comando do console mpstop era
usado.
• Corrigido um problema que impedia GridMate de desligar quando os mapas eram alterados.

Editor de partículas
• O botão TIFF agora abre o arquivo de textura correto.
• Agora você pode renomear partículas clicando em Edit (Editar) e Rename (Renomear) na barra de
menus.
• Agora, você pode usar atributos de tamanho mais refinado do que 0,01.
• Removido um recurso não existente ao qual o plug-in Editor de partículas faz referência.
• O editor não trava mais quando uma biblioteca de partículas é adicionada a um nível, mas não é salva
no Editor de partículas.
• Corrigido um problema que afetava o desempenho do Lumberyard Editor quando o Gerador LOD era
aberto.
• Corrigido um problema no SpecularBRDF () onde ângulos de visualização retornavam erros not a
number (NaN, não é um número), causando a renderização preta intermitente de blocos da tela.

Sample Projects e níveis
• Corrigido um problema que fazia artefatos de texto permanecerem na tela após transições de texto na
amostra da câmera e em níveis Não morra.
• Corrigido um problema que impedia que o ângulo dinâmico da câmera funcionasse corretamente
quando o botão Cycle balloon cameras (Câmeras de balão de ciclo) era pressionado.
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Fatias
• Se você excluir uma fatia, não haverá mais falhas no carregamento de quaisquer fatias que dependam
dela.
• Se você selecionar várias entidades de componentes e modificar um eixo, todas as entidades se
alinharão no eixo modificado. Todos os outros eixos permanecerão inalterados.
• Ao criar uma fatia em um nível com outras entidades, uma solicitação errada sobre outras entidades
referenciadas não será mais exibida.
• Ao criar uma nova instância de uma fatia, todas as entidades são desmarcadas para garantir que
apenas entidades fatia sejam selecionadas depois que a instância for criada.
• Corrigida a contabilidade de mapas de ID durante a instanciação de fatias, se houver uma alteração
significativa de um ativo de fatia dependente (por exemplo, entidades adicionadas ou removidas).
• Corrigido um problema de remapeamento de ID, que fazia com que novas entidades enviadas para uma
fatia existente remapeassem para o ID de entidade errado no ativo de destino.
• Corrigido um problema com fatias copiadas e coladas que criavam cópias fantasmas de alguns
componentes em todas as instâncias da fatia.
• Removidas atualizações redundantes e desnecessárias em PreemptiveUndoCache, que eram
dispendiosas para capturas de referência de fatia.

Twitch ChatPlay
• Atualizada a lista Group Server (Servidor de grupo) padrão do Twitch ChatPlay com as alterações
recentes de API do Twitch.
• Corrigido um problema falso positivo de thread descontrolado com CrySimpleManagedThread.

UI Editor
• Corrigido um problema em que o UI Editor não respondia depois do carregamento de mais de 20
arquivos de telas de interface do usuário.
• Corrigido um problema que impedia a funcionalidade Desfazer/Refazer de funcionar corretamente de
acordo com as alterações feitas na visibilidade de um elemento usando o ícone de olho.
• Corrigido um problema que fazia o tamanho da tela padrão ficar reduzido ao abrir.

Cinemática
• Um problema no Track View que provocava a reprodução de chaves de som quando o cabeçote de
reprodução encontrava-se depois do quadro-chave foi resolvido.
• Corrigido um problema que impedia texturas esmaecidas na tela funcionarem corretamente em
iniciadores de jogos.
• Corrigido um problema com faixas boolianas que impedia que o valor da propriedade fosse configurado
corretamente quando uma sequência era carregada ou iniciada em determinados casos.
• Corrigido um problema que, erroneamente, permitia que faixas de propriedade de script de uma entidade
fossem adicionadas várias vezes.
• Corrigido um problema que impedia que o ícone do botão da taxa de quadros ficasse legível no modo
Light Skin (Skin clara).
• Removida a trilha obsoleta Ambient (Ambiente) dos Material Nodes (Nós de material) no Track View.
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Cloud Canvas
• Corrigido um problema que impedia todos os componentes necessários ao Cloud Canvas de serem
instalados quando apenas Run the Lumberyard Editor and tools (Executar o &ly-editor; e ferramentas)
era selecionado no Assistente de configuração Lumberyard.

Fluxograma
• Corrigido um problema que causava a exclusão de gráficos de fluxo se você clicasse em Undo
(Desfazer) após a exclusão de uma entidade de componente que tivesse gráficos de fluxo.
• Corrigido um problema que fazia as portas de saída ficarem revertidas para o nó Math:EvenOrOdd.
Agora, números ímpares geram uma ativação de saída Odd (Ímpar) e números pares geram uma
ativação de saída Even (Par).
• Corrigido um problema que fazia o nó do gráfico de fluxo Math:Equals perder as propriedades
armazenadas no pino de entrada.
• Corrigido um problema que causava uma falha no desligamento quando o editor do Fluxograma era
aberto.
• Corrigido um problema que apagava atribuições de entidade quando uma entidade era copiada e colada
com um gráfico de fluxo.
• Corrigido um problema que fazia vários gráficos de fluxo do lado do jogo serem criados e executados.
• Corrigidos erros com opções de menu de contexto Enable Debugging (Habilitar depuração) e Disable
Debugging (Desabilitar depuração) no editor Fluxograma.

Lumberyard Editor
• Corrigido um problema com a caixa seletora Audio Resource (Recurso de áudio) que impedia que o
campo de filtro exibisse resultados expandindo pastas que continham correspondências.
• Corrigido um problema que retardava o desempenho do editor quando uma grande quantidade de
materiais era aberta no Material Editor.
• Corrigido um problema que fazia a janela de exibição de banco de dados aparecer em branco e os
controles desaparecerem quando a tecla Esc era pressionada.
• Corrigida a opção Goto Selection (Ir para a seleção) no menu Display (Visualização).
• Corrigido os botões no Material Editor, que aparecem próximos de cada nome de material e abrem o
ativo de origem como esperado.
• Corrigido o problema que causou a falha no editor para essas situações:
• Tentativa de clonar um token de jogo.
• Selecionar um arquivo de malha.
• Tentativa de inserir um nome longo para um novo nível.

Mobilidade
• Corrigido um problema que impedia o Android NDK r11+ de ser detectado quando o Assistente de
configuração Lumberyard era usado.
• Corrigido um problema com a adição de uma conexão no Processador de ativos para VFS com um
dispositivo Android que impedia que a conexão fosse estabelecida corretamente.
• Corrigido um problema que impedia que o Android fosse implantado se Lumberyard estivesse em um
diretório com espaços no nome.
• Corrigidos diversos problemas de compilador do Clang 7.3.
• Corrigido um problema que impedia que funções do modo VFS funcionassem corretamente para iOS.
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• Corrigido um problema que impedia que projetos Mac xcode fossem gerados se houvesse espaços nos
nomes de diretório.
• Assegurado que o processador de ativos agora funciona corretamente em computadores Mac com
pastas cache compartilhadas.

Redes
• Corrigido um problema que causava uma falha no cliente quando o comando do console mpstop era
usado.
• Corrigido um problema que impedia GridMate de desligar quando os mapas eram alterados.

Editor de partículas
• O botão TIFF agora abre o arquivo de textura correto.
• Agora você pode renomear partículas clicando em Edit (Editar) e Rename (Renomear) na barra de
menus.
• Agora, você pode usar atributos de tamanho mais refinado do que 0,01.
• O plug-in Editor de partículas não possui referências a um recurso não existente.
• O editor não trava mais quando uma biblioteca de partículas é adicionada a um nível, mas não é salva
no Editor de partículas.
• O desempenho do Lumberyard Editor não é mais afetado quando o LOD Generator está aberto.
• No SpecularBRDF () ângulos de visualização não retornam mais erros not a number (NaN, não é um
número), que causaram a renderização preta intermitente de blocos da tela.

Sample Projects e níveis
• Corrigido um problema que fazia artefatos de texto permanecerem na tela após transições de texto na
amostra da câmera e em níveis Não morra.
• Corrigido um problema que impedia que o ângulo dinâmico da câmera funcionasse corretamente
quando o botão Cycle balloon cameras (Câmeras de balão de ciclo) era pressionado.

Fatias
• Se você excluir uma fatia, não há mais falhas no carregamento de quaisquer fatias que dependam dela.
• Se você selecionar várias entidades de componentes e modificar um eixo, todas as entidades se
alinham no eixo modificado. Todos os outros eixos permanecerão inalterados.
• Ao criar uma fatia em um nível com outras entidades, uma solicitação errada sobre outras entidades
referenciadas não será mais exibida.
• Ao criar uma nova instância de uma fatia, todas as entidades são desmarcadas para garantir que
apenas entidades fatia sejam selecionadas depois que a instância for criada.
• Contabilidade de mapas de ID agora funciona corretamente durante a instanciação de fatias, se
houver uma alteração significativa de um ativo de fatia dependente (por exemplo, se entidades forem
adicionadas ou removidas).
• Um remapeamento de ID não faz mais com que novas entidades enviadas para uma fatia existente
sejam remapeadas para o ID de entidade errado no ativo de destino.
• Fatias copiadas e coladas não criam mais cópias fantasmas de alguns componentes em todas as
instâncias da fatia.
• Removidas atualizações redundantes e desnecessárias em PreemptiveUndoCache, que eram
dispendiosas para capturas de referência de fatia.
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Twitch ChatPlay
• Atualizada a lista Group Server (Servidor de grupo) padrão do Twitch ChatPlay com as alterações
recentes de API do Twitch.
• Corrigido um problema falso positivo de thread descontrolado com CrySimpleManagedThread.

UI Editor
• Corrigido um problema em que o UI Editor não respondia depois do carregamento de mais de 20
arquivos de telas de interface do usuário.
• Corrigido um problema que impedia o recurso Desfazer e Refazer de funcionar corretamente de acordo
com as alterações feitas na visibilidade de um elemento usando o ícone de olho.
• Corrigido um problema que fazia o tamanho da tela padrão ficar reduzido ao abrir.

Diversos
• Solucionou o problema de o Visual Studio não detectar macros gmock e inclusões desde que os
cabeçalhos Gmock não são mais incluídos em uma solução do Visual Studio.
• Simplificado o processo de compilação de jogos, com a adição da tag compilegame para os SDKs
necessários para compilar o código do jogo.
• Corrigido um problema que impedia o CryAction de descarregar corretamente quando fechava o
EmptyTemplate e causava um travamento no desligamento.
• Corrigido um problema em que CryName provocava um stomp de memória.
• Corrigido um problema que impedia que tabelas vazias de script Lua fossem instanciadas e que
instâncias exclusivas de tabela fossem criadas.
• Corrigido um problema que impedia o AZStd::shared_ptr de compilar no modo de 32 bits para o
Gem Registry.
• Corrigido um problema que causava uma falha na condição de disputa quando carregava mais de um
arquivo .cgf no carregamento de mapa. Agora você pode, simultaneamente, abrir vários arquivos
usando ICryPak::FGetCachedFileData.
• Corrigido o componente Navigation (Navegação) que agora aplica o caminho encontrado nas
compilações do perfil.
• Corrigido o depurador Lua que agora pode se conectar a servidores dedicados.
• Corrigidos os mapas de ID Prefab para mantê-los corretamente durante o recarregamento,
especialmente quando os patches de dados são nulos.
• Corrigido um problema que fez com que o fluxo de objeto mantivesse a carga de trabalho e, ao mesmo
tempo, aguardasse o manipulador de ativos se uma tarefa fosse concluída com êxito.
• Corrigido um problema com o uso do IDH para sincronizar contêineres que ocorreram no caso de
remoção de elemento.
• Corrigido um problema com caso não processado de ponteiro para ponteiro na comparação de IDH e
lógica de cópia.
• Concluiu várias atualizações para AZ::Outcome incluindo correção de problemas ao usar
AZ::Outcome, a atualização de azcore.natvix para refletir as alterações em AZ::Outcome e a
garantia de que a classe OutcomeStorage subjacente seja copiada corretamente.
• Remoção de fixação de Rotation (Rotação) no componente Transform (Transformar) e definido o
intervalo em caixas de rotação como -float_max para +float_max.
• Corrigido um problema com a lógica m_editDataOverrides que impedia a resolução de ponteiros
para ponteiros antes de invocar retornos de usuário e resultava em falha. Como os contêineres de
componentes atuam como pai, os ponteiros para ponteiros devem ser resolvidos quando uma hierarquia
de nível de entidade for criada.
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• Corrigido um problema com ativos em um stream de patches de dados que estão sendo armazenados
como texto, mas interpretados pelo Asset Serializer como binários, criando ativos durante o
carregamento.
• Corrigido um problema que impedia FrameworkTests.exe de testar um código do
AzToolsFramework.lib.
• Correção de um problema que impedia Ed_keepEditorAlive de funcionar com arquivos .cfg.
• Ajustou o tamanho de despejo de erro padrão para um servidor dedicado para garantir que o despejo de
erro seja incluído no arquivo de log.
• Corrigido um erro no qual o editor travava quando você tentava pegar humanos de inteligência artificial
no jogo que tinham um tipo de captura incorreta especificada nas propriedades da entidade.
• Corrigido um erro onde a função de arrastar itens, como Simple Animation (Animação simples) da paleta
de componentes para a janela de exibição.
• Atualizado o componente Lua Script (Script Lua) para exibir as propriedades conforme o esperado.
• Corrigido um problema com o botão direito do mouse em um objeto destacado (não selecionado) e a
seleção de New Slice (Nova fatia) que resultava em uma fatia vazia. O objeto não perde mais o status
de destacado quando o menu de contexto é gerado e o objeto é selecionado. A funcionalidade da lista
selecionar/destacar agora está capturada quando o menu de contexto é criado.
• Assegurado que o Remove Component Mesh (Remover malha de componentes) agora remove o
componente Mesh (Malha) de várias entidades selecionadas.
• Impedida as propriedades da entidade do componente de serem editadas quando AI/Physics (IA/física)
está habilitado.
• Adição de regra de arquivos PNG, que permite que arquivos .png na pasta do editor sejam copiados.
• Corrigido um problema que impediu a funcionalidade do recurso do controle de origem do compilador
funcione corretamente.
• Corrigido suporte para o PVRTexTool.
• Corrigido um problema com a verificação da janela ativa que reduzia a velocidade da janela principal.
• Removida uma inclusão da declaração de interface, que forçava todos os plug-ins do editor a usarem
MFC. Plug-ins do editor agora têm a opção de usar ou não MFC.
• Removido o Python 2.7.8 como um SDK de terceiros necessário se você selecionar Run your game
project (Executar seu projeto de jogo) ou Run the Lumberyard Editor and tools (Executar o &ly-editor; e
ferramentas).
• Assegurado que a janela de script Python agora exiba pastas conforme o esperado.
• Corrigido o problema que apresentava ao clicar em OK na caixa de diálogo New Lua Entity (Nova
entidade Lua) quando usava o Samples Project.
• Assegurado que a edição dos valores Vec3 nos tokens do jogo agora funciona corretamente.
• Atualizada a caixa de diálogo de afirmação para mostrar a parte relevante do texto do caminho do
arquivo, por padrão.
• Adicionada uma caixa de mensagem de erro se um nível falhar ao ser salvo. Anteriormente, uma
mensagem aparecia na janela de log como um aviso.
• Assegurado que os minimaps agora são salvos na pasta correta.
• Adicionado suporte para mMultiple pCachedFileData em trânsito agora. Cada solicitação cria dados
de arquivo em cache e os coloca em uma estrutura de dados protegida por bloqueio.
• O console remoto agora se conecta ao número de porta especificado para ouvir comandos do jogo.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Beta 1.3:
• Se você usar o Windows 8 ou posterior em um monitor de alto dpi, o Lumberyard terá problemas
de escalabilidade de alto dpi que interferirão na usabilidade do layout e da interface do usuário.
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Selecionar Disable display scaling on high DPI settings (Desabilitar o dimensionamento de exibição em
configurações de alto DPI) no editor.exe, a janela de propriedades não solucionará o problema.
Para resolver esse problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• (Recomendado) Defina seu monitor com uma resolução que não seja de alto DPI. Na sua área de
trabalho, clique com o botão direito do mouse e selecione Screen resolution (Resolução de tela). Na
caixa de diálogo Screen Resolution (Resolução de tela), selecione 1920 x 1080 na lista suspensa
Resolution (Resolução). Clique em OK.
• Mantenha sua resolução atual e veja a interface do usuário do Lumberyard menor na tela. Vá para o
Painel de controle, Aparência e personalização. Em Tela, clique em Ampliar ou reduzir texto e outros
itens. Na janela Alterar o tamanho de todos os itens, mova a escala do controle deslizante para a
configuração menor para evitar que o sistema operacional seja aumentado. Clique em Apply (Aplicar).
Encerre a sua conta do Windows e, então, faça login novamente.
• Os caminhos de instalação que contêm espaços não são compatíveis. Se você instalar o Lumberyard
em um caminho com espaços no nome da pasta, o Lumberyard Editor e o Sistema de compilação Waf
não funcionarão corretamente.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Assistente de configuração Lumberyard:
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver
presente. Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para
Visual Studio 2013.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Este problema não afeta a compilação ou o uso do Lumberyard Editor.
• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard
não detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema,
localize manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer
subdiretório do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Ao executar o Lumberyard Editor, você deve ter acesso aos diretórios 3rdParty\Python e 3rdParty
\AWS\AWSPythonSDK. O Assistente de configuração Lumberyard cria automaticamente atalhos para
esses diretórios nos diretórios Code\SDKs e Code\Editor\SDKs.
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel (Cancelar). Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e
vc2008redist_x64.exe (localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e, em seguida, execute o instalador Wwise LTX novamente.
• Clique em Cancel (Cancelar). Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu
computador e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como um administrador.
• Se você estiver usando um Mac:
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
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• Em OS X, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard, quebrará todos os links
simbólicos que foram criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação em iOS. Para
resolver este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo manualmente
todos os links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração Lumberyard
novamente.
• Um PC ainda é necessário para executar o compilador de sombreamento ao executar um nível pela
primeira vez.
• O Feature Tests e o Samples Project são os únicos projetos compatíveis atualmente e devem ser
executados usando o Xcode.
• Os seguintes problemas são conhecidos se você usar o Perforce:
• Algumas interfaces do usuário do editor vão interagir com o seu servidor do Perforce. Se a conexão
com o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o editor da
interface do usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Se o Perforce está desativado e não configurado e você tenta excluir um módulo de gráfico de fluxo
global, ocorrerá um problema que fará com que o editor de Fluxograma exiba caixas de diálogo de
checkout. Embora o Perforce esteja desativado e não esteja configurado, você deve clicar em Yes e
fazer check-out do arquivo para excluí-lo.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o pipeline de ativos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativo que têm uma implementação no mecanismo podem ser recarregados ao
vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao ser movido ou copiado da pasta de origem para a
pasta de destino. Para resolver esse problema, use o arquivo AssetProcessorBatch.exe recriar a
animação do personagem.
• O recurso de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível. Para
resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
• O suporte para os tipos de dados CGA e ANM foi descontinuado.
• Você pode usar objetos de área para criar zonas 3D em um nível que será usado para acionar eventos.
Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado. Os gatilhos
de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não funcionam
corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
• Você deve exportar novamente todos os níveis antes de serem executados em um executável do jogo.
O Lumberyard inclui um script Python que automatiza esse processo para projetos de jogos que têm
vários níveis. Você pode executar o script a partir de uma janela de linha de comando na sua pasta
raiz de desenvolvimento: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Lumberyard Editor:
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• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face
ao carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema de geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos de iluminação global dinâmica são
desativados por padrão, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack faz com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave.
Para evitar isso, use um material que não tenha submateriais para nenhuma malha que necessite do
sombreamento Waterfall.
• O editor travará se você tentar: criar um novo projeto no Configurador de projetos, definir o projeto
como padrão, habilitar todos os gems e criar o projeto usando lmbr_waf.bat configure e
lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. Especificamente, o editor trava se você
habilitar ambos os gems GameLift e Multiplayer (Multijogador). Para resolver este problema, não use
os dois gems no mesmo projeto.
• O editor trava se você extrair o pacote do GameSDK, configurar o projeto como default e iniciar o
editor. Isso é causado por um problema de incompatibilidade com o pacote do GameSDK. Para
resolver este problema, certifique-se de que você está usando os pacotes mais recentes.
• O editor trava aleatoriamente se você tentar usar o sombreamento Waterfall como submaterial. Ao
usar o sombreamento Waterfall, certifique-se de que o material não tem submateriais.
• Janelas flutuantes não podem encaixar várias janelas.
• Quando as caixas de diálogo estão encaixadas juntas e, em seguida, são desencaixadas, algumas
delas não são exibidos em primeiro plano, apesar de ser a janela ativa.
• Se você tentar gerar um nível sem terreno, o botão Generate Terrain no menu Terrain não funcionará.
• Se você tentar criar um novo nível enquanto o Lumberyard Editor (Editor.exe) estiver maximizado,
o editor será minimizado para o modo de janela.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Geppetto:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de cache
no diretório do mecanismo raiz (\lumberyard\dev) e excluindo a pasta que contém os arquivos
CAF sob o sistema operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma
recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta
raiz, nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A compactação do visualizador de compactação lado a lado está desativada temporariamente.
• O recurso Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo
personagem. Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
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• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta Mannequin:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.
• No Maya Exporter, se um arquivo MTL é marcado como somente leitura, o botão Export Materials
(Exportar materiais) não exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida a
mensagem "0 material file(s) written". Para resolver esse problema, confira manualmente os arquivos
MTL antes de exportar novamente.
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, adicione sua própria variável de ambiente
em vez de alterar a variável do pacote.
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• No Terrain Editor (Editor do terreno), as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura)
permitem apenas valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você
tentar usar valores decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de
32,4. Você deve especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retorna valores de altura de
32 quando você clica em um local com 32,4 de altura real.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Material Editor:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• No Editor de partículas, os seguintes atalhos de teclado não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na Nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do diretório na janela Import também não funcionam.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o UI Editor:
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• O painel Properties (Propriedades) não permite alterações em múltiplos elementos selecionados para
certas propriedades, como os valores da âncora. As alterações se aplicam apenas para o primeiro
elemento selecionado. Para resolver este problema, altere um elemento de cada vez.
• Ctrl+Z não funciona para desfazer mudanças no UI Editor se você fez mudanças em qualquer outro
lugar no Lumberyard Editor. Para resolver este problema, use Undo (Desfazer) no menu Edit (Editar).
• No painel Hierarchy (Hierarquia), você não pode arrastar um conjunto de elementos selecionados para
outro para mudar o pai. Esta ação reverterá seu pedido. Para resolver este problema, pressione Ctrl
+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V. Como alternativa, você pode pressionar Shift e
clique para selecionar os elementos ou pressionar Ctrl e clicar para selecionar os elementos na ordem
existente.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Track View:
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o
subpainel Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente
desabilitado. Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema,
desencaixe o Track View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o gems:
• Os gems multijogador e o GameLift são incompatíveis e não podem ser usados em conjunto. O gem
multijogador contém tudo o que é necessário para usar o Amazon GameLift.
• Ao criar um novo gem usando o Configurador de projetos, um arquivo malformado impede
que os testes sejam criados ao usar uma configuração de compilação de teste. Para resolver
este problema, modifique o arquivo gem_name_test.waf_files para usar o nome
gem_name_tests.waf_files. Por exemplo, um novo gem chamado MyGem com um nome de
arquivo mygem_test.waf_files agora seria mygem_tests.waf_files.
• Uma mensagem de erro é exibida ao criar um novo gem e compilar a configuração de teste da
unidade. Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados
no diretório dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por nenhum. Isso permite que você
compile as especificações do perfil de teste para seus gems.
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• Oclusão ou obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• Os seguintes problemas são conhecidos para o Fluxograma:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• No Samples Project, o exemplo 7 no mapa Trigger_Sample não funciona. O trigger da porta não abre
conforme o esperado.
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• Os seguintes problemas são conhecidos para Amostra herdada:
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao
entrar na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
• O recarregamento do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando
as alterações) pode impedir que os controles do Wwise retornem para o estado de não atribuídos. Se
você descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls
Editor para prevenir outros problemas.
• Hospedar ou conectar-se a servidores no MultiplayerLobby no Multiplayer Project não funciona no OS X.
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do iOS:
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa
uma afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o
Metal validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Compilador de recursos podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver
esse problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão
original, e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode
criar source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings
contêm a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Compilador de recursos para não
compactar a textura.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do Android:
• Os gems baseados em Java não são compatíveis.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• O recarregando automático sobre VFS não está funcionando corretamente.
• Os seguintes problemas são conhecidos para FeatureTests:
• Se você estiver usando o mapa WeatherCloudBasic no FeatureTests, o efeito visual não será
renderizado corretamente no OS X, iOS ou Android.
• Se você estiver usando o mapa KeyboardBasic, o projeto não será renderizado corretamente no OS
X.
• Ao desenvolver para um console, o projeto atual é especificado no arquivo bootstrap.cfg. Se vários
projetos estiverem habilitados no arquivo user_settings.options você deverá especificar o projeto
atual como o primeiro projeto na lista de projetos habilitados no arquivo user_settings.options.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Os seguintes problemas são conhecidos para Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• A lista de servidores do grupo Twitch IRC que é usada para Whispers é codificada (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
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• O nó de fluxo CreateLink do Twitch JoinIn codifica o protocolo que é usado para o link do JoinIn
game:. Recomendamos que você não use o protocolo do jogo em quaisquer aplicativos do usuário
final. O nome genérico pode causar conflitos com outros aplicativos.
• Se você fizer upload dos recursos do Cloud Canvas e, em seguida, tentar executar
o seu jogo no Lumberyard Editor, o jogo não será executado e retornará o erro
MissingAuthenticationTokenException. Isso é causado por um bug no qual o mapa de
recurso não é atualizado quando é criada uma nova pilha de Cloud Canvas ou quando os recursos são
alterados.
Um problema relacionado ocorre quando você usa o Resource Manager do Cloud Canvas para
adicionar um recurso. A adição do recurso foi bem-sucedida, mas o mapeamento do recurso falhou
silenciosamente. Quando você executa o jogo no Lumberyard Editor, o recurso não está disponível.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
• Execute a atualização do recurso.
• Feche e, em seguida, reinicie o Lumberyard Editor.
• Recarregue o nível.
• Execute o jogo.
Esta questão também afeta a autonomia do iniciador do Samples Project (localizado em dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Depois de atualizar seus recursos, mas antes de executar
seu jogo, execute o seguinte comando para criar o arquivo de mapeamento de recursos necessário para
que o jogo possa ser executado no iniciador: lmbr_aws update-mappings --release
• Se você tentar compilar um projeto existente com o novo código base do Sistema de compilação Waf,
projetos que usam a função Path nos arquivos wscript podem encontrar erros de compilação do Waf.
Para resolver este problema, atualize os arquivos do wscript para usar bld.Path em vez disso.
• Se você está atualizando um projeto de jogo do Lumberyard 1.2 para o Lumberyard 1.3 e seguir
as instruções de Como atualizar seus projetos de jogos, observe que os procedimentos já foram
atualizados para abordar a alteração do caminho. Agora, você deve editar o arquivo wscript
(localizado no diretório \dev\code\project name\Game) para garantir que as inclusões presentes
em #Common aparecem da seguinte forma:
#==============================
# Common
#==============================
includes
= [ '.' ,
bld.Path('Code/CryEngine/CryCommon'),
bld.Path('Code/CryEngine/CryAction')],
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.2 (abril de 2016)
Com o Lumberyard Beta 1.2, estamos trazendo centenas de novos recursos, melhorias e correções. Já
que continuamos aprimorando o Lumberyard, gostaríamos de agradecer a todos em nossa comunidade
de desenvolvedores. Sem sua participação nos fóruns, suas mensagens e seus relatórios de erros,
o Lumberyard 1.2 não seria tão forte. Continuem enviando seus comentários para lumberyardfeedback@amazon.com. Se você ainda não participou dos fóruns, adoraríamos saber o que você pensa.
Você também pode acompanhar novas mudanças em nosso blog e deixar comentários para nos informar
o que você pensa.
Tópicos
• Destaques (p. 1009)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 1010)
• Melhorias e mudanças (p. 1014)
• Correções (p. 1018)
• Problemas conhecidos (p. 1023)

Destaques
O Lumberyard Launcher agora é Assistente de
configuração Lumberyard – Novo nome, mesma
funcionalidade perfeita
O Lumberyard Launcher foi renomeado para Assistente de configuração Lumberyard. O Assistente de
configuração Lumberyard garante que você tenha o software de tempo de execução necessário e os SDKs
instalados para executar o Lumberyard com êxito. O Assistente de configuração Lumberyard detecta os
componentes ausentes e permite que você instale estes e outros softwares necessários para a sua função
em uma equipe de jogo. Execute SetupAssistant.exe a partir da pasta \dev\Bin64. Para obter mais
informações, consulte Como usar o assistente para configurar seu ambiente de desenvolvimento.
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Tutorial de áudio – Comece a usar os sons integrados
em seu projeto do Lumberyard
Use o novo nível de tutorial de áudio para aprender os conceitos básicos dos sons de implementação no
Lumberyard usando o Audio Controls Editor, criar um som ambiente simples usando o Wwise LTX (captura
de tela abaixo) e controlar quando e onde executar os sons no seu nível. O novo nível de tutorial de áudio
está localizado no conjunto de nível GettingStarted e inclui bancos de som de atualização e conteúdo de
amostra. Para obter mais informações, consulte os fóruns.

Sistemas e ferramentas de visualização
Nós gostaríamos de receber seus comentários sobre os seguintes sistemas, os quais são uma
visualização da nova funcionalidade. Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um e-mail para
lumberyard-feedback@amazon.com.
Tópicos
• Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para dispositivos iOS e Android (p. 1011)
• Componentes de rede para vinculação do – cria componentes que podem ser vinculados e
sincronizados pela rede (p. 1012)
• Editor de partículas – cria efeitos de partículas mais detalhados com menor impacto no
desempenho (p. 1012)
• Sistema de animação de interface do usuário do – Anima propriedades em componentes de interface
do usuário (p. 1013)
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Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para
dispositivos iOS e Android
Você pode usar o Lumberyard para criar jogos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s
Plus, iPad Air 2 e iPad Pro) e dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 e Motorola
Nexus 6). Os recursos e funcionalidades adicionados incluem:
• Um projeto de exemplo FeatureTests (localizado no diretório \lumberyard\dev\FeatureTests) que
demonstra uma variedade de renderização e toque recursos. Você pode usar esse projeto de amostra
para saber como aplicar esses recursos para seus aplicativos.

• Variáveis de configuração para restringir as resoluções de destino de renderização para que você possa
ajustar a resolução e aumentar as taxas de quadros conforme necessário.
• Gerenciamento de processo de vida oferece suporte para seus aplicativos podem lidar com mensagens
do sistema operacional (por exemplo, chamadas telefônicas, baixo consumo de energia, minimizar e
maximizar).
• Capacidade de empacotar arquivos de ativos do Android no APK para que você possa distribuir seus
aplicativos para outros usuários.
• Versão do Mac OS X do Processador de ativos, que permite o suporte ao VFS e permite tempos de
iteração mais rápidos durante o desenvolvimento e teste de seus aplicativos.
Para obter mais informações, consulte Suporte do Android e Suporte do iOS.
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Componentes de rede para vinculação do –
cria componentes que podem ser vinculados e
sincronizados pela rede
A estrutura de vinculação de rede simplifica o processo para vincular e desvincular componentes à rede.
• Implementar a interface NetBindable para componentes que exigem a sincronização de rede.
• Adicionar a rede NetBindingComponent para habilitar a sincronização para uma entidade.
• A interface NetBindingComponent e NetBindable interage na entidade para criar e vinculá-los aos blocos
de réplica.

Editor de partículas – cria efeitos de partículas mais
detalhados com menor impacto no desempenho
O sistema de efeito de partículas permite criar e simular efeitos visuais, como explosões, incêndios e
faíscas. Esse sistema avançado inclui controles de reprodução, um editor gradiente, um seletor de cores e
bibliotecas de cores. Os recursos e funcionalidades adicionados incluem:
• Suporte de bibliotecas múltiplas para o Editor de partículas incluindo a capacidade de carregar,
visualizar, pesquisar e modificar várias bibliotecas de partículas ao mesmo tempo. Isso permite que você
gerencie facilmente grupos de efeitos em um único local.
• Processamento de partículas GPU, que permite que as partículas sejam simuladas na GPU e permite
que você gere mais partículas do que o tipo de CPU. Você pode criar efeitos de partícula com
mais detalhes sem um grande desempenho. As partículas GPU também respeitam a classificação
intraemissor para maiores interações de qualidade visual entre si e com o meio ambiente.
A seguinte captura de tela mostra a contagem de partículas 7500 na GPU (superior) em comparação
com a CPU (parte inferior):
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Para obter mais informações, consulte Sistema de efeitos de partícula.

Sistema de animação de interface do usuário do –
Anima propriedades em componentes de interface do
usuário
O sistema de animação de interface do usuário permite animar certas propriedades em componentes de
interface do usuário, incluindo componentes personalizados de interface do usuário. Você pode acessar
a janela de UI Animation (Animação da interface do usuário) no menu View (Visualização) no UI Editor.
A interface do usuário de animação é semelhante ao Track View, com animação de quadro-chave e os
editores de trilha e curva. Você pode salvar animações com a tela da interface do usuário e reproduzi-las
usando o gráfico de fluxo ou o C++.
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Os recursos e funcionalidades adicionados incluem:
• Componente da caixa de seleção de interface do usuário e prefab, que permite que você crie controles
de caixa de seleção em telas de interface do usuário. Você também pode personalizar o plano de fundo
e desligar gráficos.
• O Componente da interface do usuário Slider e prefab, que permite que você autorize controles
deslizantes em telas de interface do usuário. Os controles deslizantes funcionam em qualquer orientação
e você pode personalizar os gráficos de plano de fundo, rastreamento, preenchimento e manipulador.
• Possibilidade de especificar um tamanho de lona de referência no UI Editor, e suporte para
funcionalidades de zoom e pan. A barra de ferramentas agora oferece uma lista de resoluções de
dispositivo comuns. Você pode adicionar predefinições de resolução para esta lista usando um arquivo
JSON ou definir resoluções personalizados no UI Editor.
Para obter mais informações, consulte Sistema de interface do usuário.

Melhorias e mudanças
Esse release do Lumberyard inclui inúmeras atualizações de sistemas e funcionalidades:
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Processador de ativos
• O Processador de ativos agora armazena arquivos de log em uma subpasta de logs (localizada no
mesmo local que o arquivo executável do Processador de ativos). Esses logs incluem informações
detalhadas que você pode usar para diagnosticar problemas no Processador de ativos.
• Agora, o Processador de ativos reconhece quando cópias da ferramenta são armazenadas em locais
diferentes para projetos diferentes na mesma máquina. Ao tentar executar o Lumberyard Editor
enquanto o Processador de ativos de uma ramificação ou versão do Lumberyard diferente estiver sendo
executado, você receberá uma notificação e a opção de executar o Processador de ativos correto ou
sair da versão antiga. Isso ajuda a impedir a conexão e a comunicação com o Processador de ativos
incorreto.
• Para permitir que você inicie enquanto os ativos são compilados em segundo plano, o Processador
de ativos agora oferece suporte às prioridades que são atribuídas aos tipos de ativos para compilar no
arquivo de configuração. Por padrão, malhas e animações são preferidas em relação a texturas.
• No momento, um novo algoritmo é usado para solicitar a fila de criação do Processador de ativos e
dinamicamente reordenar a fila com base nos sistemas operacionais conectados e nos ativos solicitados
por esses sistemas operacionais. Os sistemas operacionais não conectados têm uma prioridade menor
do que os conectados.

Áudio
• A verbosidade do registro de erro de áudio padrão agora está definida como Errors and Warnings (Erros
e alertas) para aumentar a visibilidade.
• Um novo nó de gráfico de fluxo controla os componentes de áudio.
• Um novo método para todos os sons para o proxy de áudio.

Gerenciamento de recursos do Cloud Canvas
• Para ajudar a reduzir a confusão sobre o seu objetivo, a implantação de desenvolvimento de recurso
Hello World foi removida do projeto padrão.
• As pilhas de implantação não são mais criadas na pilha do projeto. Com essa alteração, você pode criar,
atualizar e excluir implantações sem arriscar mudanças em outras implementações.

sistema de entidade do componente
• Agora, você pode enviar entidades não relacionadas com entidades instanciadas para um ativo de fatia.
• O Entity Outliner (Descritor de entidades) agora pode mostrar vários componentes do mesmo tipo.

Configurações de FBX
• O Configurações de FBX agora converte automaticamente unidades FBX em metros. Isso permite que
você use cenários de diferentes pacotes de criação de conteúdo, porque o conteúdo é automaticamente
escalado de maneira lógica na importação.
• Agora, o Configurações de FBX lê dos dados de orientação de eixo para cima. Isso permite que você
use cenários de diferentes pacotes de criação de conteúdo, porque o conteúdo é automaticamente
orientado de maneira lógica na importação.

GameLift
• O comando usado para iniciar o servidor Amazon GameLift foi alterado de start_lobby para
gamelift_start_server.
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• Foi adicionado tempo de inatividade em todos os modos. O tempo limite de inatividade está desativado
por padrão. Para ativar o tempo limite de inatividade para o Amazon GameLift, você pode adicionar
+sv_idle_seconds 600 à linha de comando do seu servidor na linha de comando no painel do
Amazon GameLift.
• A biblioteca estática GridMateGameLift foi removida, e todo o código Amazon GameLift no projeto de
multijogador foi movido para o Gem Amazon GameLift.
• Os caminhos de inclusão para arquivos de cabeçalho de sessão do Amazon GameLift foram alterados
de GridMateGameLift/Session/.. para GameLift/Session/...

Instalador Lumberyard
• O instalador agora instala automaticamente o Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio
2013, caso ainda não esteja em sua máquina.
• Para ajudar a fornecer clareza, o instalador agora estabelece claramente a versão de criação que será
instalada.
• Para ajudar a melhorar a funcionalidade, o instalador agora relata métricas quando certas etapas são
concluídas.

Mobilidade
• As mensagens de erro para configurar um projeto Android oferecem melhor ajuda de diagnóstico.
• O Lumberyard inclui suporte para dispositivos Android Samsung Galaxy Note 5 e Motorola Nexus 6.
• Um pacote de download separado para desenvolvedores iOS está disponível para ajudar com os
problemas de fim de linha em arquivos JSON.
• Várias atualizações para iOS incluem exposição de peso de mesclagem e correção de erros do visarea.
• Use o rsync para copiar ativos para melhorar a geração do projetos Xcode para o iOS.
• Agora, você pode habilitar r_VisAreaClipLightsPerPixel no GMEM para iOS.

Redes
• O Lumberyard agora inclui um gem para integração entre o GridMate e o GameLift. Esse gem contribui
para a abordagem modular do Lumberyard, para que você possa personalizar mais facilmente o
mecanismo de acordo com suas necessidades. Opcionalmente, você pode incluir esse gem em seu
projeto de jogo do Lumberyard.
• Os nós do gráfico de fluxo Connect (Conectar) e Host não estão mais disponíveis para o sMultiplayer
Gem.
• Agora, você pode procurar sessões do Amazon GameLift por ID de instância de jogo. Isso significa que
você pode criar um serviço de correspondência personalizado com o seu jogo hospedado pelo Amazon
GameLift.
• Agora, você pode usar a API GridMate para reutilizar instâncias do EC2 no Amazon GameLift, o que
dispensa a necessidade de girar uma nova instância para cada sessão de jogos.
• A inicialização de réplicas agora pode ter um nome de depuração.
• Agora, o AzFramework requer o GridMate. No Windows, o GridMate se vincula usando uma diretiva
pragma no código.
• O Windows XP não é mais compatível. A versão _WIN32_WINNT agora está definida como 0x6000
(Windows Vista) e a implementação desnecessária de inet_ntop().
• Agora, o UpdateFromChunk modificado faz chamadas por bloco e não por réplica.
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Configurador de projetos
• Várias atualizações incluem a adição de relatórios de métricas, garantindo que o arquivo
ProjectConfigurator.log é salvo na raiz do mecanismo (\lumberyard\dev) e atualizando o
modelo do projeto de acordo com as alterações mais recentes do modelo vazio.

Twitch ChatPlay
• O nó de gráfico de fluxo Twitch:JoinIn:CreateLink agora inclui uma porta Error (Erro), que é
sinalizada se o link não for criado com êxito. A porta GameName foi removida; o nome do jogo agora é
copiado da variável do console sys_game_name.
• Agora, você pode usar a variável do console joinin_uriScheme para definir o esquema de URI para o
link do JoinIn. O valor padrão é o jogo.
• Agora, você pode usar a variável do console chatPlay_GroupServerList para definir a lista de
servidores de bate-papo de grupo e portas.

UI Editor
• No Samples Project, o nível UIDemo foi renomeado para nível UIEditor_Sample.
• O UiDemo Gem foi removido, e a funcionalidade foi adicionada ao Samples Project.
• Um novo UiInitializationBus ajuda a simplificar o processo de gravação de componentes de UI
personalizados que requerem a inicialização de dados depois de carregar uma tela no jogo.
• No menu File (Arquivo), New (Novo) foi renomeado para New Canvas (Nova tela).
• Nas propriedades de componente, o estado Selected (Selecionado) foi renomeado para Hover (Passar o
mouse).
• No painel Properties (Propriedades), o botão Components (Componentes) foi renomeado para Add
Component (Adicionar componente) e agora está localizado na parte superior do painel.
• Agora, você pode remover componentes clicando com o botão direito do mouse no componente.
• Os novos nós de gráfico de fluxo incluem Ui:Element:SetIsEnabled e
UI:Interactable:SetIsHandlingEvents.
• Novos tipos de imagem Stretched to Fit (Estendido para ajuste) e Stretched to Fill (Estendido para
preenchimento) agora fazem parte do componente Image (Imagem). Estes tipos de imagem mantêm a
taxa de proporção da textura quando o elemento é uma taxa de proporção diferente.
• Agora você pode mostrar a âncora predefinida usando o ícone à direita dos valores da âncora nas
propriedades Anchor (Âncora).

Diversos
• As seguintes partes do EBus foram renomeadas para obter mais clareza:
• EBusEventGroupContainerTypes renomeado para EBusHandlerPolicy
• EBBCT_SINGLE renomeado para EBusHandlerPolicy::Single
• EBBCT_MULTI renomeado para EBusHandlerPolicy::Multiple
• EBBCT_MULTI_ORD renomeado para EBusHandlerPolicy::MultipleAndOrdered
• EBusContainerTypes renomeado para EBusAddressPolicy
• EBCT_SINGLE renomeado para EBusAddressPolicy::Single
• EBCT_ID_UNORDERED renomeado para EBusAddressPolicy::ById
• EBCT_ID_ORDERED renomeado para EBusAddressPolicy::ByIdAndOrdered
• EBus atualizado declarar características da seguinte forma:
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::ById;
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static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;

• Várias atualizações EBus incluem a adição de associações de script, remoção do "Listener" e
documentação aprimorada.
• A ferramenta QT (lmbr_waf) do sistema de criação do Lumberyard Waf agora se parece com a versão do
Waf QT5.
• No Lumberyard Editor, agora você pode cancelar métricas de envio clicando em File (Arquivo), Global
Preferences (Preferências globais), Editor Settings (Configurações do editor) e selecionando a caixa de
seleção de cancelamento.

Correções
A versão Beta 1.2 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

AI
• O editor não trava mais quando:
• Tentar capturar um agente humano de IA no jogo no projeto GameSDK. Este erro ocorreu para
agentes humanos de IA que tinham um tipo de captura inexistente especificado nas configurações da
entidade.
• Salvar arquivos CGF para determinados objetos de pincel.

Processador de ativos
• Corrigido um problema que causava o travamento do arquivo em lote do Processador de ativos ao tentar
cancelar pressionando Ctrl+C.
• Corrigido um problema que impedia o Lumberyard Editor de iniciar se o Processador de ativos de uma
compilação anterior estiver em execução em segundo plano.
• Corrigido um problema que fazia com que a geometria exportada (CGF e arquivos i_caf) do 3D Studio
Max aparecesse como falha no Processador de ativos.
• Corrigido um bug que causava o aparecimento de inúmeros ícones do Processador de ativos na bandeja
do sistema após a mudança de projetos ou tarefas de fechamento.
• Corrigido um problema que impedia o Processador de ativos de identificar as alterações para
sys_game_folder no arquivo bootstrap.cfg.

Áudio
• Corrigido um problema com o cancelamento de operações que causava o travamento do Audio Controls
Editor.

Cinemática
• Corrigido um problema que impedia filmes ou quadros do Lumberyard de renderizar para os caminhos
com espaços específicos na caixa de diálogo Render Output (Saída renderizada) no Track View.
• Corrigido um problema que salvava os intervalos de sequência incorretos ao alternar entre as unidades
de tempo Seconds (Segundos) e Frames (Quadros) na caixa de diálogo Sequence Properties
(Propriedades de sequência) no Track View.
• Corrigido um problema que travava o editor ao usar nomes de sequência de mais de 1.000 caracteres.
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Cloud Canvas
• Corrigido um bug que fazia com que o stackStatusListModel usasse erroneamente o
columnCount() ao invés do enum ColumnCount ao preencher uma linha.
• Corrigido um problema com o cliente de análises móveis usando a estratégia de nova tentativa padrão
que causava pausas longas quando uma conexão de rede não estava presente.
• Corrigido um problema que causava o travamento do lmbr_aws se a DLL de métricas não existisse.
• Validação adicionada para o nome da chave, o nome do bucket e o nome do arquivo nos nós S3
Download (Download do S3) e Upload (Fazer upload).
• Correção do link Forgot your password (Esqueceu sua senha?)na caixa de diálogo Login to Amazon
Lumberyard (Fazer login no &ALYlong;) para exibir a página de ajuda de senha como esperado.
• Correção de outros problemas, incluindo a remoção de uma referência pendente do GameLift GridMate
do gem Multiplayer (Multijogador) e a remoção de uma dependência desnecessária do IAM dentro do
gerenciador de clientes.

Configurações de FBX
• Corrigido um problema com a importação de arquivos FBX que não tinham um arquivo de configurações
de cena que fazia com que o Processador de ativos reportasse uma falha erroneamente.
• Corrigido um problema que impedia a entrada de personagens que poderiam resultar em um nome de
grupo duplicado.
• Corrigido um problema que fazia com que a propriedade Scale (Dimensionar) permitisse valores
negativos e 0 na importação de ativos.
• Estendido os iteradores na API de cena com testes de unidade.

Fluxograma
• Corrigidos problemas de precisão de ponto flutuante que tornavam o nó do gráfico de fluxo Math:Equal
não confiável ao relatar a igualdade entre os valores numéricos.
• Corrigido um problema que fazia o nó do gráfico de fluxo Math:EvenOrOdd reverter números pares e
ímpares para as saídas do nó.
• Corrigido um problema que excluía gráficos de fluxo, tokens de jogo, sequências de visualização de
trilhas e objetos ao clicar com o botão direito do mouse na janela de exibição durante o carregamento de
um nível.
• Corrigido um problema que travava o editor ao tentar adicionar comentários a um novo gráfico de fluxo
usando atalhos (por exemplo, Right Alt+F, Right Alt+E, Right Alt+V, Right Alt+O ou Right Alt+D).
• Corrigido um problema que impedia uma atualização automática quando um componente do gráfico de
fluxo era adicionado a uma entidade.
• Corrigido um problema que fazia o componente de áudio interromper a execução de todos os gatilhos no
próprio proxy após a desativação.
• Corrigido um problema que impedia os gráficos de fluxo do componente de desfazer a inicialização
corretamente.
• Corrigido um problema que causava um comportamento incomum ao selecionar Change Group Name
(Alterar nome do grupo) no menu Global Flow Graphs (Gráficos de fluxo global).

Gems
• Corrigido um problema de falha ao desligar o Gem Registry.
• Corrigido um problema de falha de desligamento dos jogos Effect e Lightning Arc Gems.
• Corrigido um problema com a implantação de compilações monolíticas para projetos de jogos que
incluem Gems.
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• Corrigido um problema com testes de compilação para um novo gem que resultava em uma falha e em
um erro no arquivo uber.
• Corrigido um problema de falha de configuração de versão ao iniciar que resultava em uma mensagem
de erro "Failed to load Gems project".

Geppetto
• Corrigido um problema que impedia a lista de animações no Geppetto de permanecer em sincronia e
exibir corretamente.
• Corrigido um problema que erroneamente permitia valores inválidos (0 e números negativos) para a
escala ao importar um FBX.
• Correção de um problema em que o editor travava ao importar um novo arquivo i_caf com
blendshapes.
• Remoção de arquivos CGA obsoletos da lista de árvore de personagens.
• Remoção de formatos incompatíveis, como SKEL e DCGA, da lista de tipos de arquivos de esqueleto.
• Correção de um problema em que o Compilador de recursos travava devido ao alocador de sistema na
cena do Compilador de recursos e na API da cena.

Lumberyard Editor
• Corrigido um problema que fazia com que a fatia de nível mantivesse referências de fatias entre sessões
de nível de editor.
• Corrigido um problema que impedia o recarregamento com êxito de scripts no editor para objetos de
entidade.
• Corrigido um problema que impedia que o ângulo de câmera voadora dinâmica do nível da amostra de
câmera funcionasse corretamente quando o botão Cycle balloon cameras (Câmeras de balão de ciclo)
era pressionado.
• Corrigidos vários problemas de estabilidade com o carregamento de malhas.
• Corrigido um problema que fazia com que o componente de animação enviasse vários eventos
OnAnimationStopped.
• Corrigido um problema com bloqueio em tempo real durante o carregamento se um nível incluísse um
determinado número de ativos de malha.
• Corrigido um problema que impedia a janela Component Palette (Paleta de componentes) de cancelar o
registro do plug-in e fechar adequadamente.
• Corrigido um problema de vinculação inválida de um objeto ao instanciar entidades de componente de
uma fatia, o que resultava na desativação do objeto na origem e na quebra da seleção no editor.
• Corrigido um problema que impedia que os valores fossem definidos ao girar um objeto de designer no
eixo y em 90 ou -90 e além disso.
• Corrigido um problema que impedia o uso de espaços no caminho de instalação do Lumberyard.
• O editor não trava mais quando:
• Seleciona um arquivo de malha no PreviewModelCtrl.
• Tenta enviar mudanças de entidade para uma fatia.
• Recarrega fatias e o wrapper de gráfico de fluxo acessa os objetos excluídos.
• Usa gatilhos de proximidade que foram ativados apenas uma vez no perfil.
• Arrasta um ativo do navegador de arquivos para a janela de exibição quando um nível não é
carregado.
• Clona um token de jogo.
• Modifica a biblioteca de níveis antes de carregar um nível.
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Assistente de configuração Lumberyard
• Alterados os requisitos padrão de SDK para a execução de um jogo. Se você deseja compilar somente
o código do jogo, agora você poderá executar uma configuração de etapa do Waf. O Codejock Xtreme
Toolkit Pro, que está incluído com o Lumberyard, agora é marcado conforme necessário.
• Correção de vários problemas, incluindo atualizações de texto, ícones e funcionalidades da página.

3DS Max Exporter
• Correção do problema do editor que trava ao configurar um AnimObject que usa um personagem e
animação exportados do 3D Studio Max.
• Corrigido um problema que desalinhava a skin e os ossos depois de exportar a partir do 3D Studio Max
e montar no Geppetto.

Mannequin
• Corrigido um problema que impedia o Transition Editor (Editor de transição) de salvar alterações em
clipes processuais.
• Corrigido um problema que impedia o arquivo de sequência do Mannequin de salvar corretamente.
• Corrigido um problema que fazia o Maya 2015 falhar ao usar a ferramenta de propriedades definidas
pelo usuário (UDP).

Mobilidade
• Corrigido um problema que travava as texturas compactadas pelo Compilador de recursos com
colorspace=*,[auto|sRGB] quando carregadas no iOS.
• Corrigido um problema que impedia que as sombras de personagens com skin funcionassem
corretamente no caminho de renderização GMEM.

Redes
• Corrigida uma vulnerabilidade de estouro de buffer no
CarrierThread::ProcessIncomingDatagram ao receber datagramas de entrada.
• Corrigida uma vulnerabilidade de estouro de buffer no CarrierThread::ReadAckData() ao receber
mensagens ack de sistema malformadas, evitando uma negação de serviço.
• Corrigida uma falha no fluxo de objeto ao ignorar o nó raiz não refletido no modo binário.
• Corrigido um bug que impedia o código de jogo de receber o evento do sistema SignIn.
• Corrigido um erro que impedia que os RPCs fossem chamados por proxies quando vários blocos eram
vinculados a uma réplica.
• Corrigido um erro para o processamento de tipos de pedaços desconhecidos.
• Corrigido um problema que fazia com que jogadores existentes se desconectassem e o servidor
falhasse se o número de jogadores tentando se conectar excedesse o número máximo permitido,
conforme especificado pelo valor sv_maxplayers.

Editor de partículas
• Corrigido um problema que impedia o Gradient Editor de preservar os valores definidos.
• Corrigido um problema que fazia com que a caixa de diálogo de confirmação de exclusão fosse exibida
duas vezes ao tentar eliminar uma partícula ou pasta.
• Corrigido um problema que impedia que um valor de cor modificado fosse salvo no arquivo XML.
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• O editor não trava mais:
• Depois de editar uma partícula de uma biblioteca importada e fechar o Editor de partículas clicando
em Cancel (Cancelar) na caixa de diálogo da mensagem de aviso.
• Depois de criar uma biblioteca e fechar o Editor de partículas sem salvar a biblioteca.
• Ao tentar ocultar o painel Attribute (Atributo) no Editor de partículas.
• Em depuração ao configurar o layout para usar várias janelas de exibição.
• Corrigido um problema na versão 27 da biblioteca de partículas que as impedia de ser carregadas
corretamente.
• Corrigido um problema que impedia os decalques planos "para frente" de renderizar corretamente em
determinados projetos.
• Corrigido um problema que fazia com que materiais clonados com um arquivo .ddna vinculassem uma
textura de suavidade ou brilho incorreta.
• Corrigido um problema que fazia com que a posição do sol e a iluminação se movessem ao abrir o
painel Sun Trajectory (Trajetória do sol).
• Correção da orientação de partículas para que agora ela seja carregada corretamente em um nível.
• Correção da opção de visualização do teste do ambiente para que agora ele seja renderizado
corretamente.
• Suporte adicional para MIN_MAG_MIP_LINEAR como um token de sombreamento, que resolve
afirmações em depuração.

Configurador de projetos
• Correção de um problema em que uma mensagem de aviso sobre a execução de lmbr_waf
configure desaparecia depois da criação de um novo projeto. O aviso agora persiste em uma única
sessão do Configurador de projetos.

Níveis de amostra
• Corrigido um problema que exibia uma mensagem de aviso "texture file missing" quando o nível
Animation_Basic_Sample era aberto.
• Corrigido um problema que causava a falha do nível Animation_Basic_Sample ao usar o iniciador
independente SamplesProjectLauncher.exe.

UI Editor
• Corrigida a posição de pop-up dos widgets sprite Border Editor (Editor de bordas) e Anchor Presets.
• Corrigidos vários problemas com a execução de um jogo no editor e o carregamento de uma tela em um
jogo que já está carregado no UI Editor. Por exemplo, carregar uma tela no jogo quando ele é carregado
no editor resulta em uma cópia da tela que é usada pelo jogo.
• Corrigido um bug no componente UITextInput que impedia a seleção de um intervalo de texto anterior de
funcionar corretamente.
• Corrigido um problema com imagens fatiadas onde o retângulo da imagem é mais fino do que as bordas
de sprite, resultando em bordas sobrepostas.
• Corrigido um erro que salvava as alterações ao clicar em Cancel (Cancelar) no sprite Border Editor
(Editor de bordas).
• Corrigido um erro que fazia o navegador salvar alterações ao clicar em Cancel (Cancelar) na caixa de
diálogo Changes have been made (Mudanças foram feitas).
• Corrigido um problema que fazia com que o UI Editor ficasse sem responder quando mais de 20
arquivos de telas eram abertos no editor.
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• Foi reintegrada a propriedade Font Effect (Efeito de fonte) no painel propriedades do componente Text
(Texto).
• Correção do navegador de imagem de textura para que agora dê suporte corretamente aos formatos de
arquivo listados no navegador: .bmp, .dds, .gif, .jpeg, .png, .tga e .tif.

Diversos
• Corrigido um problema que impedia o AZStd::conditional_variable.wait(…) de interromper um
thread.
• Corrigido um problema que impedia a sombra em cache do AZ::Entity de atualizar.
• Corrigido um problema que causava o desaparecimento do AZ::Entities quando movido da posição
inicial.
• Corrigido um problema com a seleção de mais de oito entidades adicionando entradas à alocação
dinâmica do menu pop-up.
• Corrigido um problema que fazia com que o Compilador de recursos se conectasse ao Perforce durante
o processamento de ativos, mesmo que o plug-in do Perforce estivesse desabilitado no editor.
• Corrigido um problema com o salvamento de alterações no Audio Controls Editor que interrompia a
conexão do Perforce e exibia uma mensagem de erro.
• Correção de vários problemas com a solução CodeGenPreview, incluindo atualizações para AZCore/
AZCoreTests e suporte para incluir caminhos apropriados do rapidxml.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos em Lumberyard Beta 1.2:
• Se você usar o Windows 8 ou posterior em um monitor de alto dpi, o Lumberyard terá problemas
de escalabilidade de alto dpi que interferirão na usabilidade do layout e da interface do usuário.
Selecionar Disable display scaling on high DPI settings (Desabilitar o dimensionamento de exibição em
configurações de alto DPI) no editor.exe, a janela de propriedades não solucionará o problema.
Para resolver esse problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• (Recomendado) Defina seu monitor com uma resolução que não seja de alto DPI. Na sua área de
trabalho, clique com o botão direito do mouse e selecione Screen resolution (Resolução de tela). Na
caixa de diálogo Screen Resolution (Resolução de tela), selecione 1920 x 1080 na lista suspensa
Resolution (Resolução). Clique em OK.
• Mantenha sua resolução atual e veja a interface do usuário do Lumberyard menor na tela. Vá para o
Painel de controle, Aparência e personalização. Em Tela, clique em Ampliar ou reduzir texto e outros
itens. Na janela Alterar o tamanho de todos os itens, mova a escala do controle deslizante para a
configuração menor para evitar que o sistema operacional seja aumentado. Clique em Apply (Aplicar).
Encerre a sua conta do Windows e, então, faça login novamente.
• Os caminhos de instalação que contêm espaços não são compatíveis. Se você instalar o Lumberyard
em um caminho com espaços no nome da pasta, o Lumberyard Editor e o Sistema de compilação Waf
não funcionarão corretamente.
• Os seguintes problemas são conhecidos com o Assistente de configuração Lumberyard:
• O Assistente de configuração Lumberyard pode não executar se msvcr120.dll não estiver
presente. Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para
Visual Studio 2013.
• O Assistente de configuração Lumberyard não detecta corretamente o Python 3.x durante a
configuração. Este problema não afeta a compilação ou o uso do Lumberyard Editor.
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• Se você seguir as instruções de instalação na tela, o Assistente de configuração Lumberyard
não detecta corretamente o Android NDK, revisão 11 ou posterior. Para resolver este problema,
localize manualmente os subdiretórios de ndkpath/build. Por exemplo, você pode usar qualquer
subdiretório do diretório de compilação, como ndkpath/build/awk.
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel (Cancelar). Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e
vc2008redist_x64.exe (localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e, em seguida, execute o instalador Wwise LTX novamente.
• Clique em Cancel (Cancelar). Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu
computador e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Se você estiver usando um Mac:
• Você deve instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Em OS X, renomear o diretório raiz de uma compilação do Lumberyard, quebrará todos os links
simbólicos que foram criados durante a configuração. Isso evita a criação de compilação para
iOS. Para resolver este problema, você pode desfazer renomeando o diretório raiz ou excluindo
manualmente todos os links simbólicos criados e, em seguida, executar o Assistente de configuração
Lumberyard novamente.
• Se você usar o Perforce, algumas interfaces de usuário do editor interagirão com seu servidor Perforce.
Se a conexão com o servidor for ruim ou você estiver passando por outros problemas de conexão, o
editor da interface do usuário poderá ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Os seguintes problemas são conhecidos no pipeline de ativos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativo que têm uma implementação no mecanismo podem ser recarregados ao
vivo.
• O Processador de ativos relata todas as operações de processamento que falharam com um status
Crashed.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao ser movido ou copiado da pasta de origem para a
pasta de destino. Para resolver esse problema, use o arquivo AssetProcessorBatch.exe para
recompilar a animação.
• O recurso de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo nível. Para
resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em seguida,
reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.
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• Você pode usar objetos de área para criar zonas 3D em um nível que será usado para acionar eventos.
Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado. Os gatilhos
de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não funcionam
corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Editor:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face
ao carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack fará com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave.
Você pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer
malha que necessite do sombreamento Waterfall.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta do Geppetto:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de cache
no diretório do mecanismo raiz (\lumberyard\dev) e excluindo a pasta que contém os arquivos
CAF sob o sistema operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma
recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta
raiz, nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
• A visualização de compactação de lado a lado não está funcionando.
• A funcionalidade Clean Compiled Animations não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo
personagem. Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta do Mannequin:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.
• No Maya Exporter, se um arquivo .mtl é marcado como somente leitura, o botão Export Materials
(Exportar materiais) não exporta o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida a
mensagem "0 material file(s) written". Para resolver esse problema, confira manualmente os arquivos
MTL antes de exportar novamente.
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• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, adicione sua própria variável de ambiente
em vez de alterar a variável do pacote.
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas no
tempo de execução.
• No Terrain Editor (Editor do terreno), as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura)
permitem apenas valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você
tentar usar valores decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de
32,4. Você deve especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retorna valores de altura de
32 quando você clica em um local com 32,4 de altura real.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Material Editor:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• No Editor de partículas, os seguintes atalhos de teclado não funcionam corretamente:
• Renomear (Ctrl+R)
• Abrir na nova guia (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Colar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Shift+E)
Os atalhos do Directory (Diretório) na janela Import (Importar) também não funcionam.
• Os seguintes problemas são conhecidos no UI Editor:
• O painel Properties (Propriedades) não permite alterações em múltiplos elementos selecionados para
certas propriedades, como os valores da âncora. As alterações se aplicam apenas para o primeiro
elemento selecionado. Para resolver este problema, altere um elemento de cada vez.
• Ctrl+Z não funciona para desfazer mudanças no UI Editor se você fez mudanças em qualquer outro
lugar no Lumberyard Editor. Para resolver este problema, use Undo (Desfazer) no menu Edit (Editar).
• No painel Hierarchy (Hierarquia), você não pode arrastar um conjunto de elementos selecionados para
outro para mudar o pai. Esta ação reverterá seu pedido. Para resolver este problema, pressione Ctrl
+X, selecione o novo pai e pressione Ctrl+Shift+V.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Track View:
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• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o
subpainel Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente
desabilitado. Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema,
desencaixe o Track View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Uma mensagem de erro é exibida quando você cria um novo gem e compila a configuração de teste da
unidade. Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados
em dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por none. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• Oclusão ou obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Fluxograma:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• Os seguintes problemas são conhecidos para na Amostra herdada:
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao
entrar na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
• O recarregamento do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando
as alterações) pode impedir que os controles do Wwise retornem para o estado de não atribuídos. Se
você descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls
Editor para prevenir outros problemas.
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do iOS:
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa
uma afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o
Metal validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Resource Compiler podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver esse
problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão original,
e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode criar
source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings
contêm a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Resource Compiler para não compactar
a textura.
• As compilações de versão não são compatíveis.
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• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do Android:
• Os gems baseados em Java não são compatíveis.
• As compilações de versão não são compatíveis.
• O recarregando automático sobre VFS não está funcionando corretamente.
• Ao desenvolver para um console, o projeto atual é especificado no arquivo bootstrap.cfg. Se vários
projetos estiverem habilitados no arquivo user_settings.options você deverá especificar o projeto
atual como o primeiro projeto na lista de projetos habilitados no arquivo user_settings.options.
• Desligar os objetos CrySimpleManagedThread produz um erro falso positivo de "thread sem controle"
para dyad e httprequestmanager.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• A lista de servidores do grupo Twitch IRC que é usada para Whispers é codificada (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• O nó de fluxo do Twitch JoinIn CreateLink codifica o protocolo que é usado para o link do
Twitch JoinIngame:. Recomendamos que você não use o protocolo do jogo em quaisquer aplicativos
do usuário final. O nome genérico pode causar conflitos com outros aplicativos.
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Notas de release do Lumberyard –
Beta 1.1 (março de 2016)
O Lumberyard Beta 1.1 apresenta centenas de novos recursos e aprimoramento. Agradecimento
especial à comunidade do fórum e a todos que enviaram comentários e sugestões para lumberyardfeedback@amazon.com. Gostamos de ouvir nossos fãs e responder seus comentários.
Tópicos
• Destaques (p. 1029)
• Sistemas e ferramentas de visualização (p. 1033)
• Melhorias e mudanças (p. 1038)
• Correções (p. 1040)
• Problemas conhecidos (p. 1046)

Destaques
Instalador do Lumberyard – Faça download e instale o
Lumberyard de maneira rápida e fácil
O instalador do Lumberyard oferece uma maneira mais simples de fazer download e instalar o
Lumberyard. Depois de especificar o local de instalação, o instalador do Lumberyard extrai o arquivo zip do
Lumberyard e adiciona atalhos para o Lumberyard Launcher e o Lumberyard Editor no menu Start (Iniciar).
Se você tem um projeto do Lumberyard existente, recomendamos a instalação do Lumberyard Beta 1.1 em
um novo diretório. Para obter mais informações, consulte Como fazer download do Lumberyard.
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Novos gems para expandir a funcionalidade
Os seguintes gems foram adicionados:
• Allegorithmic Substance – Oferece suporte para integração e editor para software de criação de material
e textura abrangente do Allegorithmic, Substance.
• Gestures (Gestos) – Oferece um quadro para entrada com base em gestos, incluindo clicar ou tocar,
arrastar, segurar, pinçar, girar e deslizar. Todos os gestos podem ser usados com toque ou entrada do
mouse input e incluem nós do Fluxograma que podem ser usados para criar gestos personalizados para
o seu jogo.
• Process Life Management (Gerenciamento de vida de processo) – Pausa o jogo quando ele está restrito
ou minimizado e exibe sobreposição de tela para perguntar se o usuário forneceu entrada antes do jogo
ser retirado da pausa.
• Starting Point Camera (Câmera do ponto de partida) – Oferece uma implementação de componente
de plataforma de câmera, incluindo comportamentos, como a obtenção de um alvo e segui-lo de uma
distância e/ou ângulo.
• Starting Point Input (Entrada do ponto de partida) – Oferece um ponto de partida para a entrada do jogo
com sabe no Input Management Framework para que você possa vincular entradas aos eventos do jogo
ou criar seus próprios eventos.
• Starting Point Movement (Movimentação do ponto de partida) – Permite que você controle o movimentos
das entidades do componente no seu jogo.

Substance Editor – Importar e modificar materiais de
maneira processual
O Substance Editor permite que você importe materiais processuais que são criados usando o Substance
Designer do Allegorithmic. A funcionalidade adicionada inclui a capacidade de modificar propriedades
de material de substância, visualizar as propriedades em objetos em tempo real e gerar e exportar
texturas estáticas de materiais de substância. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com
substâncias.
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Twitch ChatPlay – Nova funcionalidade de votação
A funcionalidade de votação do Twitch ChatPlay facilita a configuração de análises, pesquisas e votos
usando C++ nativo ou o editor do Fluxograma. Você pode usar os seguintes novos nós localizados no
editor do Fluxograma em Twitch, ChatPlay, Voting (Votação):
• Vote (Voto) – Controla operações de voto do Twitch ChatPlay para um voto específico. Você pode
especificar o nome do voto, qual canal do Twitch ChatPlay para conectar ao voto e se o voto existe ou
não e se pode ser votado.
• Option (Opção) – Controla as operações de voto do Twitch ChatPlay para uma opção específica em um
voto específico. Você pode especificar o nome do voto, o nome da opção de votação, se a opção existe
ou não e se pode ser votada.
• HighScores – Controla as quatro primeiras opções de votação. Você pode especificar para consultar as
pontuações mais altas, o nome do voto e redefinir a contagem de votos como zero.
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• Score (Pontuação) – Reporta as pontuações de jogo para uma única opção de voto. Você pode
especificar a pontuação da consulta para uma opção, o nome do voto, o nome da opção de voto e
redefinir a contagem de votos como zero.
O gráfico de amostra que permite votos em uma das duas opções:

Para obter mais informações, consulte Twitch ChatPlay System.

Amostras do Twitch Join JoinIn
A amostra do Twitch JoinIn agora usa o Multiplayer Project para guiá-lo pela definição e configuração do
Twitch JoinIn, permitindo que um comentarista do Twitch convide pessoas direcionadas em uma sessão de
jogo.
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Amazon GameLift – disponibilidade da escalabilidade
automática e do servidor de jogo expandido
O Amazon GameLift, que foi lançado anteriormente para duas regiões da América do Norte, agora
oferece desempenho de servidor de jogo ideal para jogadores na Europa (região: eu-west-1;
endpoint: gamelift.eu-west-1.amazonaws.com) e Japão (região: ap-northeast-1; endpoint: gamelift.apnortheast-1.amazonaws.com).
O novo recurso de escalabilidade automática permite que você configure o Amazon GameLift para
gerenciar dinamicamente sua capacidade de frota do servidor para que a sua capacidade possa seguir
mais de perto a curva de demanda do seu jogo. Você pode configurar a escalabilidade automática para
uma frota definindo as regras de escalabilidade baseadas em métricas como utilização da CPU, contagem
de sessões de jogo e contagem de jogadores. Por exemplo, uma regra de escalabilidade poderá dizer
"Se o número de instâncias ociosas exceder 20 por mais de 15 minutos, reduza para 10". Os recursos de
escalabilidade automática do Amazon GameLift usam o serviço de escalabilidade automática da AWS.
Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift.

Sistemas e ferramentas de visualização
Estamos especialmente interessados em receber seus comentários sobre os recursos e sistemas a seguir,
para os quais existe uma visualização no Lumberyard 1.1. Envie um feedback sobre nossos fóruns ou um
e-mail para lumberyard-feedback@amazon.com.
Tópicos
• O Resource Manager do Cloud Canvas – gerencia facilmente seus recursos da AWS a partir do
Lumberyard Editor (p. 1033)
• sistema de entidade do componente – Configurar e gerenciar entidades de jogos (p. 1034)
• Configurações de FBX – Importar malhas de maneira rápida e perfeita (p. 1035)
• Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para dispositivos iOS e Android (p. 1036)

O Resource Manager do Cloud Canvas – gerencia
facilmente seus recursos da AWS a partir do
Lumberyard Editor
O Resource Manager do Cloud Canvas permite que você gerencie recursos da AWS diretamente no
Lumberyard Editor. Você pode inicializar um projeto do Lumberyard com a funcionalidade do Cloud
Canvas, gerenciar implantações e recursos e atualizar os conteúdos do seu projeto da AWS usando o GUI.
Usando uma interface simples e com base em texto, você pode visualizar os modelos do CloudFormation
que definem os recursos da AWS do seu jogo.
Para experimentar o Gerenciador de recursos do Cloud Canvas, edite o arquivo editor.cfg (localizado
no diretório \lumberyard\dev) e defina enable_cloud_canvas_resource_manager_ui como 1.
Salve o arquivo de configuração e reinicie o Lumberyard Editor. Para obter mais informações, consulte
Cloud Canvas.
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sistema de entidade do componente – Configurar e
gerenciar entidades de jogos
O sistema de entidade do componente fornece uma maneira flexível e intuitiva para configurar e gerenciar
entidades de jogo. Comportamentos de entidades complexos podem ser construídos adicionando
componentes individuais. O sistema de entidade do componente implementa reflexão, serialização e troca
de mensagens usando o barramento de eventos e a capacidade de editar objetos no componente no
Lumberyard Editor. Os recursos e funcionalidades adicionados incluem:
• A arquitetura de gerenciamento de ativos em tempo de execução com carregamento totalmente
assíncrono e padrões de referência seguros com base em eventos.
• Conjunto de componentes do mecanismo: anexos, triggers, áudio, câmeras, física, colisões, malhas,
luzes, partículas, decalques, reflexos de lentes, scripts Lua, navegação AI e animação.
• As interfaces de usuário para o seguinte:
• Entity Inspector para editar propriedades ao vivo.
• Entity Outliner para pesquisa de cenários, visualização de hierarquias e exibição de informações sobre
fatias e componentes.
• Paleta de componentes com suporte para arrastar e soltar na janela de exibição ou no Entity
Inspector.
• Navegador de arquivos com suporte para arrastar e soltar na janela de exibição, no Entity Inspector ou
em campos de ativo de componente.
• Menus contextuais para criação e gerenciamento de fatias.
• Sistema de fatia para gerenciamento de disposições de entidades hierárquicas (prefabs em cascata),
com suporte para envio e retirada de alterações em qualquer nível de hierarquia.
Para obter mais informações, consulte Sistema de entidades do componente.
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Configurações de FBX – Importar malhas de maneira
rápida e perfeita
O novo Configurações de FBX permite que você importe malhas FBX únicas e estáticas e materiais únicos
no Lumberyard. As versões futuras adicionarão suporte para esqueletos, malhas com skin, animações,
dados de material e formatos de dados personalizados. Para obter mais informações, consulte FBX
Importer.
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Suporte para dispositivos móveis – Crie jogos para
dispositivos iOS e Android
Agora, você pode usar o Lumberyard para criar jogos para dispositivos iOS usando A8 GPUs, incluindo
iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air 2 e iPad Pro. Além disso, GMEM e Metal permitem
que você use o Lumberyard para criar visuais de alta fidelidade usando as mais recentes técnicas de
renderização. O GMEM oferece renderização adiada para iOS, e usando o Metal para se comunicar
diretamente com o hardware, você pode enviar por push mais dados para o GPU. Para criar jogos para
iOS, o Lumberyard requer o Xcode 7 e o iOS v9.0 SDK ou posterior.
O Lumberyard também inclui suporte para o Android Nvidia Shield, que requer o Visual Studio 2015 para
depuração e o SDK-19 (Kit Kat) ou posterior.
O Lumberyard inclui dois projetos de amostra compatíveis com Android e quatro projetos de amostra
compatíveis com iOS que você pode usar para saber como compilar ativos, compilar sombreamentos
usando o Remote Shader Compiler e compilar o tempo de execução do Lumberyard (Android) ou o
aplicativo para iOS usando as ferramentas de compilação.
Para obter mais informações, consulte Suporte do Android ou Suporte do iOS.
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Melhorias e mudanças
O Lumberyard versão 1.1 inclui uma variedade de atualizações de sistemas e funcionalidade:

Áudio
• As entidades de áudio agora usam Ignore (Ignorar) como o valor padrão para o
OcclusionObstructionCalculationType.
• O instalador Wwise LTX e o SDK foram atualizados para v2015.2_LTX build 5495.

Cinemática
• Veja a seguir os elementos da interface do usuário, os nós, e as trilhas do Track View que estão
obsoletos e não funcionam mais:
• Propriedades/cutscenes de sequência 16:9 alternados
• O nó de configuração queda de tela
• Trilha GameCameraInfluence
• Nó de configuração HDR
• Trilha de sequência facial
• Trilha de expressão
• As seguintes opções no menu de nó do Track View foram renomeadas:
• Add Console Variable (Adicionar variável do console) renomeado para Add Console Variable Node
(Adicionar nó de variável do console)
• Add Script Variable (Adicionar variável de script) renomeado para Add Script Variable Node (Adicionar
nó de variável de script)
• Add Material (Adicionar material) renomeado para Add Material Node (Adicionar nó de material)
• Add Event (Adicionar evento) renomeado para Add Event Node (Adicionar nó de evento)

Gerenciamento de recursos do Cloud Canvas
• Confirma os arquivos do Cloud Canvas como graváveis e não somente leitura. Antes de tentar fazer
alterações na pilha do AWS, os arquivos do Cloud Canvas que serão gravados são agora verificados
como graváveis e não somente leitura.
• Para ajudar a melhorar o desempenho de descoberta, foi adicionada a capacidade de listar
implantações e recursos na ferramenta de linha de comando lmbr_aws.
• Para ajudar a evitar problemas no AWS CloudFormation, foi adicionada a validação de nomes de pilha
do AWS. Os nomes devem ter menos de 128 caracteres, começar com um caractere, e usar apenas
caracteres alfanuméricos e hífens.

Fluxograma
• Atualizado o Lumberyard para rotear nós do Cloud Canvas por meio desse sistema
e os dados da UINames foram movidos para Libs\FlowNodes\FlowInitData
\CloudCanvasFlowInitInfo.json. Como resultado, você não precisa mais instanciar nós na
inicialização para obter seus nomes voltados para o usuário.
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GameLift
• Adição de um lote de script (localizado no diretório Gems\GameLift\Code\Scripts
\BuildGameLiftServer.bat) para ajudar a automatizar as etapas para empacotar a compilação do
servidor.
• O Multiplayer Project agora oferece um exemplo de como usar a adição de script em lote (localizado no
diretório Code\MultiplayerProject\Scripts\BuildGameLiftServer.bat).

Ferramentas Maya Lumberyard
• Atualizado o ícone de ferramentas do Lumberyard no Maya.
• Fluxos de trabalho aprimorados no Proxy Editor (Editor de proxy).

Redes
• Adicionado GridMateBus, que é usado pelo GridMate para notificar serviços de eventos do sistema.
• Foi criada uma interface de serviço base GridMate a ser usada por todos os serviços GridMate.
• Adicionada uma função GetChunkByIndex para a interface Replica.
• O GridMateAllocatorMP foi movido para fora da interface GridMate para generalizar a
implementação. Você pode inicializar ou destruir.
• Expostos os valores de limites de desconexão transportador através do CarrierDesc para permitir
valores personalizados para perda de pacotes e limites RTT.
• A capacidade de ativar ou desativar a detecção de desconexão durante uma sessão foi exposta.
• Sobrecarga de cabeçalho de réplica otimizada em aproximadamente 50%.
• O Lumberyard foi migrado para dar suporte a Amazon GameLift 2.1.0.
• Reabilitado o rastreamento de depuração para compilações de perfil.
• Verificação da versão GridMate adicionada ao estabelecer uma conexão com outro computador.

Twitch ChatPlay
• O Twitch ChatPlay agora pode ser ativado ou desativado usando o console variável
chatPlay_Enabled. Se desativado (definido como 0), as instâncias associadas a CryAction singleton
não será criada e as operações de tempo de execução não serão possíveis. Você pode desabilitar o
Twitch ChatPlay mesmo que os nós de fluxo do ChatPlay estejam em uso ativo. Neste caso, o fluxo
de nós gerará sinais de erro, em vez de fazer o Twitch ChatPlay trabalhar. Antes que o CryAction seja
inicializado, você deve definir ou desmarcar a bandeira Enable (Habilitar). Mudanças dinâmicas para o
estado habilitado não são suportadas.
• As palavras-chave do Twitch ChatPlay agora são tratadas como expressões regulares. Essa alteração
se aplica a entradas em C++ e o editor Fluxograma.
• As correspondências não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas ou são dependentes da região.
• As strings de entrada não são aparadas antes da correspondência, de modo que os espaços em
branco afetam as correspondências.
• O seguinte padrão de palavras-chave agora pode ser usado para obter uma combinação exclusiva em
sua própria linha: "^foobar$" (resulta em uma combinação exclusiva de "foobar").
• Recomendamos o uso de expressões simples e apenas recursos suportados pela opção
std::regex::basic (consulte C++ documentação STL).
• A lista de servidores do Twitch IRC para servidores de bate-papo regulares não é mais codificada. Para
garantir que o servidor IRC correto seja selecionado para canais Twitch, a lógica de seleção agora
é baseada nos resultados de uma consulta ao API do Twitch. O endpoint para a chamada de API do
Twitch é configurado usando a variável do console chatPlay_ServerListEndpoint, com um valor
padrão de api.twitch.tv que pode ser alterado para fins de teste, se necessário.
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• Modificado o IChatChannel::KeywordCallback (no arquivo ChatPlay.h) para incluir um
parâmetro de string para o nome de usuário que digitou a palavra-chave. Essa alteração não é
compatível com a interface anterior, portanto, você deve atualizar seu código se você acessar a interface
de C++. Nenhuma alteração é necessária se você acessar a interface no editor do Fluxograma.

UI Editor
• Melhor sistema de renderização de fonte para melhor lidar com tamanhos de fonte diferentes.
• Adicionado um widget Anchor (Âncora) para configuração rápida de âncoras para os valores comuns.
• Melhorado o painel Properties (Propriedades) para uma melhor experiência de edição.
• Ativadas dicas de ferramenta no painel Properties (Propriedades).
• Atualizadas as linhas de distância para que, ao destacar ou mover âncoras, elas agora sejam
desenhadas para o retângulo do elemento pai.
• Atualizado o comportamento de valores de âncora no painel Properties (Propriedades) para que mudar
uma âncora permita empurrar a âncora oposta.
• Atualizada a tela de interface para mostrar suas alterações no jogo ao executar o jogo no editor sem a
necessidade de salvar a tela de interface primeiro.
• Renomeado Position and Size (Posição e tamanho) para Offsets (Deslocamentos) no painel Properties
(Propriedades) para o componente Transform2D.
• Atualizado o UI Editor para mostrar novos prefabs no menu Prefab (Pré-fabricado) sem exigir uma
reinicialização do editor.
• Adicionado o nó de fluxo UI:Canvas:SetKeepLoaded para manter uma tela de interface carregada.
Por padrão, as telas de interface do usuário não permanecem carregadas entre os níveis.
• Atualização de classes de componentes de interface para que elas agora sejam derivadas de
AZ::Entity. Anteriormente, elas derivavam de IUiComponent.

Sistema de compilação do Waf
• Atualizado o Waf para identificar projetos de jogo lendo informações do projeto no arquivo
project.json (localizado no \engine root\game project\).

Diversos
• Salvar processo de backup aprimorado com falha.
• Adicionado o suporte à solução Visual Studio 2015 para PC e Android.

Correções
A versão Beta 1.1 do Lumberyard inclui as seguintes correções:

Processador de ativos
• Corrigido um problema que causava a saída do lote do Processador de ativos antes de a fila ser
esvaziada.
• Corrigido um problema que causava o travamento e descarte do lote do Processador de ativos
AZ::Environment.
• Corrigido um problema com a mensagem de erro do lote do Processador de ativos que impedia o
controle de retornar ao processo pai.
• Corrigido um problema que impedia o Processador de ativos de sair imediatamente.
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• Corrigido um problema do Virtual File System (VFS – Sistema de arquivos virtual) que causava o
travamento do Processador de ativos.
• Corrigido um problema com o processamento prematuro de arquivos que causava falhas no
Processador de ativos.
• Modificado o Processador de ativos para ser executado em segundo plano até ser acessado no
aplicativo.
• Atualizado o Lumberyard Launcher (agora chamado de Setup Assistant) para que não trave mais ao
abrir o iniciador do Samples Project antes do Processador de ativos.

Áudio
• Corrigido um bug com o plug-in do Perforce que impedia arquivos de serem marcados para exclusão ao
excluir bibliotecas de áudio no Audio Controls Editor.
• Corrigido um bug que impedia os valores OcclusionObstructionCalculationType de serem
definidos corretamente.
• Corrigido um bug que impedia formas da área de áudio de definirem o
OcclusionObstructionCalculationType correto na inicialização.
• Corrigido um problema com a serialização de estados de mudança no Audio Controls Editor que
causava a duplicação de estados.
• Corrigido um problema com entidades de áudio que causavam a reprodução contínua de sons de
looping no carregamento de níveis.

Cinemática
• Corrigido um problema no Track View que impedia as funcionalidades Add/Delete Nodes (Adicionar/
excluir nós) e Add/Delete/Modify Track Events (Adicionar/excluir/modificar eventos de rastreamento) de
marcarem corretamente uma camada com uma exigência de salvamento.
• Corrigido um problema na caixa de diálogo Render Output (Saída renderizada) que fazia com que
quadros para sequências com o parâmetro Out of Range (Fora de alcance) definido como Constant
(Constante) fossem renderizados continuamente.
• Corrigido um problema no Track View que exibia incorretamente o silenciamento de controles que não
podiam ser silenciados.

Cloud Canvas
• Remoção do sinalizador Apply (Aplicar) dos nós Cloud Canvas e ConfigureProxy do
SetDefaultRegion.
• Remoção das portas Success duplicadas dos nós que eram herdadas do BaseMaglevFlowNode,
incluindo os nós Cloud Canvas e SetConfigurationVariable e GetConfigurationVariable do
Cloud Canvas.
• Atualizado o nó de verificação do Amazon DynamoDB para usar a mesma chamada StringLabel usada
pela consulta.
• Atualizado o valor padrão do modelo de recurso das tabelas DynamoDB de 1 para a capacidade
de leitura/gravação. Os valores da tabela para o projeto Don't Die estão definidos como 2 usando a
substituição no arquivo project-settings.json.
• Atualizadas as barras invertidas da expressão regular para \\ no nó de fluxo SNSSubscribe.
• Corrigido um problema de desalocação de memória que causava uma falha ou afirmação no
encerramento.
• Retrabalhada a integração do AWS C++ SDK no Lumberyard para evitar o uso do conceito de
"recursos", que criava inclusões desnecessárias durante a compilação e vinculação.
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• Depuração do nó de fluxo SNSParseMessage para notificar o êxito e o erro, e seguir padrões atuais
com uma porta de ativação explícita e uma única porta de erro. Poller de SQS agora ativa o êxito no
recebimento da mensagem.
• Corrigido um problema com o CBreakPointsTreeCtrl de não cancelar seu próprio registro
corretamente no depurador de gráfico de fluxo que causava uma falha ao adicionar um ponto de
interrupção a um nó de fluxo.
• Corrigido um problema no Fluxograma que causava a reversão de nós de entrada e saída, causando
colisões errôneas. Isso ocorria durante a carga e verificação de links duplicados.

Fluxograma
• Removido um gráfico de fluxo inválido que apareceu ao carregar um novo nível durante a edição de um
gráfico de fluxo.
• Corrigido o menu de contexto na visualização em árvore que agora representa, com precisão, as ações
disponíveis.
• Corrigido um problema no qual a tecla Delete (Excluir) excluía o nó selecionado enquanto você editava
comentários ou renomeava nós.

Gems
• Fez com que todos os gems, incluindo código, sejam incluídos ao implementar compilações mono
monolíticas.
• Remoção de uma dependência incorreta do Rain Gem no EmptyTemplate.
• Vários aprimoramentos do sistema de compilação do Gems System incluem:
• Refatoração do Gem Manager para validar a dependência de gems de um projeto quando usar o
lmbr_waf configure em vez de usá-lo durante o tempo de execução.
• Adicionar validações para versões de formato de arquivos.
• Adicionar manipulação de erros para sequências de UUID malformadas.

Geppetto
• Corrigido um problema com a atualização do filtro de animação para um arquivo chrparams que
impedia que a lista de navegadores de arquivos na ferramenta fosse preenchida novamente.
• Corrigida a opção do menu de contexto Show in Explorer (Mostrar no Explorer).
• Corrigido um problema que impedia a visualização do explorador de arquivos de ser atualizada ao
adicionar um i_caf.
• Corrigido um problema que permitia que a atribuição de um alias de esqueleto para um i_caf fosse
apagada durante o processamento de ativos.
• Corrigido um problema que impedia que ativos de gems fossem adicionados à visualização do
explorador de arquivos.
• Corrigido um problema que causou travamento no Lumberyard Editor ao navegar acima da raiz do
mecanismo no navegador de arquivos.

Lumberyard Editor
• Corrigido um problema com a exportação do FBX do Lumberyard Editor que estava falhando
silenciosamente.
• Corrigido um problema na janela Terrain Texture Layers (Camadas de textura do terreno) que impedia
que a Barra de rolagem detectasse as alterações de nome nas camadas.
• O editor não trava mais:
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• Quando inicia um projeto pela primeira vez e fecha o Lumberyard Editor.
• Quando seleciona arquivos de outras ramificações na lista Recent Files (Arquivos recentes).
• Na saída, se você está criando um novo nível usando um projeto criado recentemente.
• Quando você clica em Smooth Terrain (Terreno plano) no Terrain Editor, devido às substituições de
memória.
• Ao abrir o Database View.
• Após executar duas vezes Move Area (Mover área) com a opção Hold (Segurar).
• Quando tenta configurar o LOD de origem sem configurar o CGF de origem primeiro.
• Ao usar determinados comandos do console.
• Na depuração, ao configurar o layout para várias janelas de exibição.
• Ao alterar objetos em um grupo de vegetação mesclado automaticamente.
• Ao ativar o terreno de autossombreamento.
• Ao criar uma nova entidade.
• Corrigido um problema que causava o salvamento de níveis em um local incorreto.
• Corrigido um problema que impedia a realização de comentários na exibição 3D.
• Corrigido um problema que impedia o aparecimento de níveis abertos recentemente no menu File
(Arquivo).
• Corrigido um problema que causava a escala inapropriada de objetos quando a tabulação era executada
em caixas de texto XYZ.
• Corrigido um problema que impedia que caixas de texto XYZ fossem atualizadas quando um objeto na
cena era movido, dimensionado ou girado.
• Corrigido um erro que impedia escalabilidade uniforme ao digitar, manualmente, um valor de escala de
um objeto que está definido para bloquear os valores XYZ.
• Corrigido um problema com o carregamento inicial do nível Camera_Sample que fazia com que os
balões voassem para o céu enquanto a esfera à qual estavam presos permanecia estática.
• Corrigido um problema que impedia que a pré-visualização de amostra de teste do ambiente
funcionasse corretamente.
• Corrigido um problema que causava a renderização preta da opção de pré-visualização do teste de
ambiente.
• Corrigido um problema com a abertura do painel Sun Trajectory (Trajetória do sol) que causava a
mudança automática da posição do sol.
• Corrigido um problema com a abertura do Texture Browser (Navegador de textura) que causava
travamentos estendidos e impedia que vários arquivos fossem encontrados.
• Corrigido um problema que impedia o recarregamento correto de pequenas texturas (32x32 ou menos) e
tornava as texturas pretas.

Iniciador do Lumberyard (agora Setup Assistant)
• Aprimorado com várias atualizações UX.
• Python agora é necessário para executar Lumberyard Editor.
• Remoção Clang da pasta 3rdParty. Para criar a ferramenta de geração de código, você deve fazer
download do Clang na página Downloads do Amazon Lumberyard.

Material Editor
• Corrigido um problema que causava redução significativa da taxa de quadros na janela de exibição.
• Corrigido um problema que impedia amostras de serem renderizadas se o Material Editor fosse aberto
quando você alternasse os níveis.
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Ferramentas Maya Lumberyard
• Corrigido um bug que impedia Maya de gravar arquivos MTL em caminhos de pastas ainda inexistentes.
• Corrigido um erro de atualização que fazia com que dados de animação Maya antigos atualizassem a
moldura final para um valor zero em vez de usar o valor original.

Redes
• Corrigido um problema que impedia clientes de se conectarem corretamente a uma sessão do Amazon
GameLift.
• Corrigido um problema que provocava uma falha do segundo cliente ao executar mphost em uma
máquina cliente com outro cliente já hospedado.
• Corrigido um problema em que GridMate criava entidades GameRules duplicadas ao se conectar a um
servidor.

Editor de partículas
• Corrigido um problema que impedia a funcionalidade de pesquisa de arquivos inteligentes na janela
Import (Importar) de funcionar corretamente, mesmo com arquivos armazenados no diretório \Libs
\Particles.
• Corrigido um problema que produzia uma mensagem de erro ao criar um item no Editor de partículas.
• Corrigido um problema que fazia com que predefinições duplicadas fossem adicionadas ao carregar
uma biblioteca de gradiente várias vezes no Gradient Editor.
• Corrigido um problema que impedia o funcionamento correto da funcionalidade orientar para velocidade.
• Corrigido um problema da janela Editor de partículas que vazava 3 MB cada vez que era aberta e
fechada.
• Corrigido um problema que impedia uma biblioteca de partículas exportadas de ser importada
corretamente. O arquivo XML agora pode ser importado como esperado.
• Corrigido um problema que impedia o clipe alpha de funcionar corretamente.
• Corrigido um problema que impedia que emissores de partículas contínuas com Remain While Visible
(Permanecer enquanto visível) habilitado fossem ativados corretamente.
• Corrigido um problema com renomeação de emissores de partículas na biblioteca que não permitia o
uso de 0 no nome.
• Removida a opção Focus (Foco) do menu File (Arquivo), que não funcionava.
• Corrigido um problema que impedia as bibliotecas de partículas vazias de serem salvas.
• Corrigido um problema que impedia o carregamento correto de bibliotecas de partículas se não
estivessem no diretório \Libs\Particles.
• Corrigido um problema que impedia os nomes das opções no menu View (Visualização) de refletirem
corretamente o estado do painel quando ele era fechado por outro menu.
• Corrigido um problema que exibia uma mensagem de erro ao tentar importar uma biblioteca de
partículas no modo Normal.

Configurador de projetos
• Aprimorado com várias atualizações UX.
• Atualizado o Configurador de projetos para criar um arquivo user_settings.options em branco,
se ainda não tiver sido criado. Por exemplo, isso acontece se você executar o Configurador de projetos
antes da execução do lmbr_waf configure.
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Twitch ChatPlay
• Adicionada a nova lógica de seleção do servidor IRC Twitch para corrigir um problema que fazia o
Twitch ChatPlay funcionar incorretamente para determinados canais de alto tráfego.

UI Editor
• Corrigido um problema em que ao pressionar Ctrl+Z, desfaziam ações no UI Editor e no editor
Fluxograma.
• Corrigido um problema que fazia o UI Editor desfazer alterações mesmo se elas não existissem.
• Corrigido um problema que fazia as funcionalidades Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) adicionarem
itens selecionados incorretamente.
• Corrigido um problema de sinalizador com a ferramenta de seleção de área.
• Corrigido um problema de exibição com o Border Editor (Editor de bordas) de sprite que fazia as linhas
esquerda e superior ficarem praticamente invisíveis.
• Corrigido um problema que permitia prefabs serem salvos em locais ou extensões inválidos.
• Corrigido um problema que fazia avisos de leitura XML serem exibidos após a abertura do nível UiDemo.
Os avisos do leitor XML divulgaram, incorretamente, a incapacidade de localizar arquivos sprite, que são
opcionais.
• Corrigida as funcionalidades de Ctrl+drag e seleção para funcionarem de forma idêntica no UI Editor e
Lumberyard Editor.
• Modificado o UI Editor (Editor da interface do usuário) para que as instruções de amostra da interface do
usuário não sejam mais transferidas durante o carregamento consecutivo de níveis.
• Fez com que todos os elementos de nível de raiz aparecessem recolhidos ao carregar telas.

Diversos
• Ajustados os sinalizadores de tempo de execução para resolver problemas ao tentar criar um projeto
com bld.LumberyardApp(…). Os tempos de execução são incompatíveis e resultam em erros se
você usar uma biblioteca estática Lumberyard.
• Corrigido um travamento no modo de criação de perfil.
• Corrigido um problema que impedia uma falha de compilação de textura de ser recompilada.
• Corrigidos ajustes de caminho silencioso ao trabalhar fora do seu projeto atual.
• Corrigido um problema que fazia com que Path::GamePathToFullPath retornasse caminhos não
normalizados.
• Corrigido um problema que impedia você de inserir o modo de jogo na primeira vez que criava um mapa.
• Corrigido um problema de scripts de Python que fazia a janela Show in Explorer (Mostrar no Explorer)
abrir na pasta do usuário em vez de abrir no local do script.
• Corrigido um problema que impedia o Modo estéreo e interface do usuário de saída de configurar
quaisquer valores. Anteriormente, apenas variáveis do console podiam definir quaisquer valores.
• Corrigido um problema que fazia o Game SDK Launcher (GameSDKLauncher.exe) falhar se o nível
Woodland fosse carregado duas vezes em uma linha.
• Corrigido um problema que causava erro de símbolos ambíguos quando o namespace AZ era usado.
• Corrigido um problema que causava uma falha do Editor de depuração quando encaixava uma janela na
janela de exibição principal.
• Corrigido um problema que impedia a grade e o eixo de serem renderizados em OpreviewModelCtrl.
• Corrigido um problema em que aparecia o seguinte erro quando um cliente multijogador estava
conectado a um servidor dedicado: "[Erro] algumas malhas mescladas não foram preparadas
corretamente."
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Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Beta 1.1:
• Se você usar o Windows 8 ou posterior em um monitor de alto dpi, o Lumberyard terá problemas
de escalabilidade de alto dpi que interferirão na usabilidade do layout e da interface do usuário.
Selecionar Disable display scaling on high DPI settings (Desabilitar o dimensionamento de exibição em
configurações de alto DPI) no editor.exe, a janela de propriedades não solucionará o problema.
Para resolver esse problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• (Recomendado) Defina seu monitor com uma resolução que não seja de alto DPI. Na sua área de
trabalho, clique com o botão direito do mouse e selecione Screen resolution (Resolução de tela). Na
caixa de diálogo Screen Resolution (Resolução de tela), selecione 1920 x 1080 na lista suspensa
Resolution (Resolução). Clique em OK.
• Mantenha sua resolução atual e veja a interface do usuário do Lumberyard menor na tela. Vá para o
Painel de controle, Aparência e personalização. Em Tela, clique em Ampliar ou reduzir texto e outros
itens. Na janela Alterar o tamanho de todos os itens, mova a escala do controle deslizante para a
configuração menor para evitar que o sistema operacional seja aumentado. Clique em Apply (Aplicar).
Encerre a sua conta do Windows e, então, faça login novamente.
• Pode haver uma falha na execução do iniciador do Lumberyard se o msvcr120.dll não estiver
presente. Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para
Visual Studio 2013.
• Os caminhos de instalação que contêm espaços não são compatíveis. Se você instalar o Lumberyard
em um caminho com espaços no nome da pasta, o Lumberyard Editor e o Sistema de compilação Waf
não funcionarão corretamente.
• Os seguintes problemas são conhecidos ao instalar o Wwise LTX:
• Um erro de instalação pode resultar na seguinte mensagem: "Microsoft Visual C++ 2008: Falha ao
executar o pacote: Erro fatal durante a instalação."
Para resolver este problema, siga um destes procedimentos:
• Clique em Try Again para o instalador tentar instalar o pacote novamente.
• Clique em Cancel (Cancelar). Execute os instaladores vc2008redist_x86.exe e
vc2008redist_x64.exe (localizados em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) e, em seguida, execute o instalador Wwise LTX novamente.
• Clique em Cancel (Cancelar). Desative qualquer software antivírus que esteja em execução no seu
computador e, em seguida, execute o instalador novamente.
• Um erro de acesso negado pode ocorrer ao usar a opção Extract na configuração do
Wwise LTX. Para resolver este problema, execute manualmente o instalador (localizado
em dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como Administrador.
• Se você estiver usando um Mac, é necessário instalar SDKs de terceiros no diretório 3rdParty.
• Se você usar o Perforce, algumas interfaces de usuário do editor interagirão com seu servidor Perforce.
Se a conexão com o servidor for ruim ou você estiver passando por outros problemas de conexão, o
editor da interface do usuário poderá ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Os seguintes problemas são conhecidos no pipeline de ativos:
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• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ocasionalmente, um arquivo .caf pode falhar ao ser movido ou copiado da pasta de origem para a
pasta de destino. Para resolver esse problema, use o arquivo AssetProcessorBatch.exe para
recompilar a animação.
• O recurso de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois que você cria um novo nível.
Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.
• Você pode usar objetos de área para criar zonas 3D em um nível que será usado para acionar eventos.
Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é ativado. Os gatilhos
de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho não funcionam
corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Editor:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• O projeto GameSDK exibe várias mensagens de erro de média geométrica inválida para área da face
ao carregar o nível Woodland. Você pode ignorar essas mensagens de erro não fatais.
• O sistema geração LOD não funciona corretamente e gera objetos com texturas distorcidas.
• Ao usar um sistema com uma placa gráfica AMD, certos recursos dinâmicos do Global Illumination
são desativados por default, o que desativa os reflexos do sol indiretos. Habilitar a variável do console
e_svoTI_GsmShiftBack fará com que o sistema trave.
• Usando o sombreamento Waterfall como um submaterial pode fazer com que o renderizador trave.
Você pode resolver esse problema usando um material que não tem submateriais para qualquer
malha que necessite do sombreamento Waterfall.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta do Geppetto:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de cache
no diretório do mecanismo raiz (\lumberyard\dev) e excluindo a pasta que contém os arquivos
CAF sob o sistema operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma
recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta
raiz, nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os avisos podem ser exibidos se você alternar entre personagens enquanto as animações são
reproduzidas.
• CGAs aparecem no navegador de arquivos caso estejam presentes na árvore de ativos. No entanto,
você não deve usar esses arquivos porque o formato do arquivo CGA é obsoleto.
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• A visualização de compactação de lado a lado não está funcionando.
• O recurso Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) não está funcionando.
• Ainda não existe um fluxo de trabalho para criar um arquivo .animevents para um novo
personagem. Você deve criar este arquivo manualmente e adicioná-lo ao controle de código-fonte.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta do Mannequin:
• O Editor de transição atualmente não salva as alterações feitas.
• A exibição do Mannequin Editor é bem pequena quando ele é aberto pela primeira vez.
• Se um arquivo MTL estiver marcado como somente leitura, o botão Export Materials (Exportar materiais)
não exportará o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida a mensagem "0 material
file(s) written". Para resolver esse problema, confira manualmente os arquivos MTL antes de exportar
novamente.
• Na ferramenta Maya Lumberyard, a ferramenta de edição UDP se divide se as alterações são feitas no
LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar as ferramentas, adicione sua própria variável de ambiente
em vez de alterar a variável do pacote.
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
• Os seguintes problemas são conhecidos nas ferramentas do 3D Studio Max:
• Os caminhos absolutos são salvos nos arquivos MTL criados usando as ferramentas de edição de
material no Max.
• As rotações aplicadas na raiz de um esqueleto não serão carregadas no Lumberyard. Você não
receberá uma mensagem de erro; no entanto, para impedir esse problema não aplique rotações na
raiz de um esqueleto no Max.
• Para garantir que o Max exporte corretamente, você deve salvar seu arquivo .max antes de mudar o
campo Custom Export Path.
• As simulações do Pendula Row podem apresentar comportamento imprevisível quando carregadas em
tempo de execução.
• No Terrain Editor (Editor do terreno), as ferramentas Flatten (Nivelar) e Pick Height (Escolher altura)
permitem apenas valores inteiros, mesmo que um nível tenha valores decimais no terreno. Se você
tentar usar valores decimais não funcionará. Por exemplo, você não pode nivelar para uma altura de
32,4. Você deve especificar 32 ou 33. Pick Height (Escolher altura) também retorna valores de altura de
32 quando você clica em um local com 32,4 de altura real.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Material Editor:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• Os seguintes problemas são conhecidos no UI Editor:
• O Sprite Border Editor no UI Editor não funciona para algumas texturas e mostra um tamanho de 0x0.
• O painel Properties (Propriedades) não permite alterações em vários elementos selecionados.
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• Os seguintes problemas são conhecidos no Track View:
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o
subpainel Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente
desabilitado. Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema,
desencaixe o Track View e reinicie o Lumberyard Editor.
• Uma mensagem de erro é exibida quando você cria um novo gem e compila a configuração de teste da
unidade. Para resolver esse problema, edite os arquivos GemName_tests.waf_files (localizados
em dev\Gems\GemName\Code) para substituir auto por none. Isso permite que você compile as
especificações do perfil de teste para seus gems.
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• Oclusão ou obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• Os seguintes problemas são conhecidos no fluxo de gráfico:
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• As portas de saída são revertidas para o nó Math:EvenOrOdd. Números ímpares geram uma
ativação de saída Even (Par) e números pares geram uma ativação de saída Odd (Ímpar).
• O nó Material:EntityMaterialParams não aplica alterações feitas aos parâmetros de material
para uma entidade.
• O nó Material:MaterialParams não permite a seleção de parâmetros.
• Os seguintes problemas são conhecidos para na Amostra herdada:
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao
entrar na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
• O recarregamento do Audio Controls Editor após a criação de novos controles sem salvar (descartando
as alterações) pode impedir que os controles do Wwise retornem para o estado de não atribuídos. Se
você descartar suas alterações usando esse método, recomendamos que reinicie o Audio Controls
Editor para prevenir outros problemas.
• Os seguintes problemas são conhecidos pelo suporte do iOS:
• Executar uma compilação de depuração com Metal validation (Validação de metal) habilitado causa
uma afirmação fatal. Para resolver esse problema, execute uma compilação de perfil ou desative o
Metal validation (Validação de metal). Para obter mais informações, consulte Suporte do iOS.
• Texturas com colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que são compactadas
pelo Resource Compiler podem falhar quando carregadas em dispositivos iOS. Para resolver esse
problema, crie um arquivo .exportsettings com o mesmo nome, incluindo a extensão original,
e adicione este arquivo à mesma pasta que a textura de origem. Por exemplo, você pode criar
source.tif e source.tif.exportsettings. Confirme se os arquivos .exportsettings
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contêm a linha /preset=ReferenceImage. Isso informa ao Resource Compiler para não compactar
a textura.
• No desenvolvimento para o Android, não há suporte para os gems com base em Java.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn:
• A lista de servidores do grupo Twitch IRC que é usada para Whispers é codificada (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• O nó de fluxo do Twitch JoinIn CreateLink codifica o protocolo que é usado para o link do
Twitch JoinIngame:. Recomendamos que você não use o protocolo do jogo em quaisquer aplicativos
do usuário final. O nome genérico pode causar conflitos com outros aplicativos.
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Destaques
O Lumberyard Beta 1.0 apresenta os seguintes recursos:

Lumberyard Launcher
O Lumberyard Launcher fornece o software de tempo de execução necessário e os SDKs instalados para
executar o Lumberyard com êxito. O Lumberyard Launcher detecta componentes ausentes e permite
que você instale estes e qualquer outro software necessário para a sua função em uma equipe de jogo.
Execute LumberyardLauncher.exe no diretório lumberyard_version\dev\Bin64.
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Processador de ativos
O The Processador de ativos permite que você abra os níveis imediatamente enquanto os ativos
transmitem em vez de aguardar que um processo compilação longo. Ele também integra de maneira
perfeita as alterações nos ativos de origem em um projeto sem qualquer ação na sua parte para ver os
resultados. O Processador de ativos é um serviço de plano de fundo que é executado quando você inicia
o Lumberyard Editor. Ele monitora um conjunto configurável de pastas de entrada para alterações em
arquivos de origem e gera automaticamente ativos de jogo específico ao sistema operacional conforme
são alterados. Depois que os arquivos são processados, as versões prontas para jogo dos ativos em
pastas específicas ao sistema operacional são criadas no Asset Cache. Para obter mais informações,
consulte Pipeline de ativos.

Sistema de gems e gems
O Sistema de gemas modulares do Lumberyard fornece uma biblioteca de recursos pré-compilados que
você pode usar para iniciar rapidamente novos projetos ou ideias de protótipos. Os gems modulares
oferecem controle aprimorado sobre tecnologias para incluir no seu projeto de jogo. O Lumberyard inclui
18 componentes funcionais que você pode adicionar ou remover facilmente, como efeitos de clima, um
sistema de criatura de ambiente, um quadro de câmera e mais. Para obter mais informações, consulte
Gems.

Animação e ferramenta do Geppetto
A ferramenta de personagem do Lumberyard, Geppetto, combina animações, anexos e simulações físicas
junto com as camadas de espaço de mesclagem e de animação. Você pode usar o Geppetto para montar
personagens, trocar malhas facilmente em seus personagens usando anexos e criar animação secundária
realística com simulações físicas. Para obter mais informações, consulte Personagens e animações.
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Ferramentas do Maya e Max
O Lumberyard oferece novos conjuntos de ferramentas de exportação para Autodesk Maya e Autodesk
3D Studio Max 2014, 2015 e 2016. Esses conjuntos de ferramentas permitem a exportação de geometria
estática e com skin, esqueletos, materiais e animação. Para obter mais informações, consulte Ferramentas
de exportação do Maya e Ferramentas de exportação do 3ds Max.

Editor de partículas
O Lumberyard apresenta um sistema de efeitos de partícula avançado que você pode usar para criar e
simular explosões, fogo, fagulhas e outros efeitos visuais. A funcionalidade inclui:
• Controles de reprodução
• Editor de gradientes
• Seletor de cores
• Bibliotecas de cores (paleta) para reutilização
• Contagem de partículas em tempo real
• Reprodução de spline
• Capacidade de alterar o plano de fundo e cor da grade
• Capacidade de importar malha para comparação de tamanho
Para obter mais informações, consulte Sistema de efeitos de partícula.

Áudio
O Lumberyard inclui o Wwise LTX, uma versão gratuita do mecanismo avançado de som rico em recursos
do Audiokinetic. Com dependência mínima de engenheiros, designers de som e compositores, ele pode
trabalhar independentemente de ambientes sonoros ricos do autor para o seu jogo. O Wwise LTX é
licenciado pela Audiokinetic, Inc.; os termos de licença estão inclusos no diretório raiz de download. Para
obter mais informações, consulte Sistema de áudio.

Redes
O Lumberyard apresenta o GridMate, uma solução de rede robusta e flexível para diferentes gênero de
jogos de multijogadores. O GridMate é compilado com um protocolo UDP confiável desenvolvido para
comunicação de baixa latência e largura de banda eficiente. Você pode sincronizar objetos facilmente
pela rede com seu quadro de réplica, e o gerenciamento de sessão do GridMate se integra com os mais
importantes serviços de console online e permite que você trabalhe com topologias cliente/servidor e peerto-peer com migração de host. Para obter mais informações, consulte Sistema de redes.

Sistema de compilação do Waf
O sistema de automação de compilação do Waf permite que você compile um jogo destinado a todas as
plataformas compatíveis com o Lumberyard. O Waf é integrado ao Visual Studio e gera os arquivo de
solução (.sln) com a execução do comando configure. Para obter mais informações, consulte Sistema
de compilação do Waf.

Twitch ChatPlay e Twitch JoinIn
O Twitch ChatPlay permite que você crie jogos que podem ser influenciados diretamente pelos fãs por
meio do canal de bate-papo do Twitch. Você pode usar o gráfico de fluxo do Lumberyard e uma API do C
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++ para designar comandos de bate-papo que acionam eventos de jogo em tempo real. Os nós de fluxo
incluem o nó 'Get' da API do Twitch que envia informações pelos metadados do canal do Twitch para
acionar efeitos no jogo.
O Twitch JoinIn permite que os comentaristas convidem fãs para o jogo diretamente da sua transmissão do
Twitch. Com um clique, um fã pode ir do canal de bate-papo para o jogo.
Para obter mais informações, consulte System Twitch ChatPlay.

Cloud Canvas
O Cloud Canvas do Lumberyard permite que você crie jogos conectados em minutos, usando o gráfico de
fluxo do Lumberyard e os serviços da AWS, como Amazon Cognito, DynamoDB, Lambda, S3, SNS e SQS.
O Cloud Canvas inclui amostras que demonstram como criar e implantar serviços online comuns, como
um presente diário ou mensagens no jogo. Você deve ter uma conta da AWS, para usar o Cloud Canvas.
Cadastre-se para uma conta em https://aws.amazon.com/. Você pode definir permissões para usuários
individuais e gerenciar a identidade de jogadores anônimo e autenticado para acompanhar os usuários em
seu jogo. Para obter mais informações, consulte Cloud Canvas.

Amazon GameLift
O Lumberyard é integrado com o Amazon GameLift, um serviço totalmente gerenciado para implantar,
operar e redimensionar servidores de jogos de multijogador com base em sessão na nuvem, sem custos
iniciais. Você deve ter uma conta da AWS, para usar o Amazon GameLift. Cadastre-se para uma conta em
https://aws.amazon.com/.
O Amazon GameLift está integrado com:
• Mecanismo do Lumberyard
• AWS Management Console
• CLI do AWS
• AWS SDKs
Saiba como usar o Amazon GameLift:
• Examinando o gem GameLift (um exemplo para jogos de multijogador) no mecanismo do Lumberyard.
• Lendo o Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift.

Sample Projects e níveis
O Lumberyard oferece uma variedade de projetos de amostra, níveis e ativos, incluindo o seguinte:
• Samples Project – Inclui conteúdo e níveis de amostra de jogo que você precisará para seguir os
tutoriais do Lumberyard.
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• Multiplayer Project – (Projeto multijogador) permite que você avalie o Amazon GameLift e teste as
habilidades de multijogador do Lumberyard.

• Legacy Sample (Amostra antiga) – o CryEngine GameSDK legado inclui recursos, como essa lógica
de jogo, configuração de projeto, lógica de implementação e sistemas de jogos. O Legacy Sample está
disponível como um download separado.
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• Beach City Night – ativos gratuitos que você pode usar para experimentar o Lumberyard ou criar seus
próprios jogos. A coleção de ativos Beach City Night está disponível como um download separado.

• Don't Die – Amostra de jogo que demonstra recursos do Cloud Canvas.
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• Asset Collection – Woodland (Coleção de ativos - Woodland) – ativos gratuitos para criação de níveis. A
coleção de ativos Woodland está disponível como um download separado.

Para obter mais informações, consulte Níveis e projetos de amostra.

Sistemas e ferramentas de visualização
Os seguintes sistemas são uma visualização dos recursos agendados para lançamento no futuro.
Tópicos
• Sistema de entidade do componente (p. 1058)
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• Mannequin (p. 1058)
• Configurador de projetos (p. 1058)
• UI Editor (p. 1058)

Sistema de entidade do componente
O componente Entity System fornece uma maneira flexível e intuitiva para configurar e gerenciar
entidades. Comportamentos de entidades complexos podem ser construídos adicionando componentes
individuais. O componente Entity System implementa reflexão, serialização e troca de mensagens usando
o barramento de eventos e a capacidade de editar objetos dos componentes no Lumberyard Editor. Para
obter mais informações, consulte Sistema de entidades do componente.

Mannequin
A ferramenta Mannequin organiza e sequencia clipes de animação em estados lógicos (chamados
de fragmentos). O Mannequin então executa uma lógica complexa para determinar qual fragmento é
apropriado ao contexto e sincroniza a animação com sistemas de gameplay, FX e sons. Para obter mais
informações, consulte System Mannequin.

Configurador de projetos
O Configurador de projetos permite que você especifique seu projeto atual do Lumberyard e selecione as
extensões (Gems) para incluir no jogo. Para obter mais informações, consulte Configurador de projetos.

UI Editor
O UI Editor permite criar, visualizar e personalizar elementos da interface do usuário, como menus, botões
e heads-up display (HUD). Para obter mais informações, consulte Sistema de interface do usuário.
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Melhorias e mudanças
As atualizações para sistemas e funcionalidade do Lumberyard incluem:

Sistema de inteligência artificial
• Adição da variável de console ai_NavGenThreadJobs para permitir o controle sobre o número de
threads do sistema de navegação que pode ser usado para processar malhas.
• Agora você pode alterar o ID da entidade associada para o observador e os parâmetros observáveis.
• O modo de depuração de desenho do TPS agora também funciona com o alvo de depuração do agente.
• O sistema de movimentação agora pode exibir as solicitações de movimentos na fila dos atores.
• Adição de um log de eventos à árvore de comportamento para mostrar o histórico de eventos recentes.

Áudio
• A implementação de áudio do Lumberyard agora usa o Audiokinetic Wwise LTX.
• Agora você pode posicionar o ouvinte de áudio entre a câmera e o personagem jogador.
• Você pode usar s_DrawAudioDebug para o ouvinte de áudio de gravação de depuração.
• Com as melhorias de áudio e o Audio Controls Editor, você pode posicionar o ouvinte de áudio mais
perto do jogador e fazer com que eventos de áudio informem o início da reprodução.
• O Audio Controls Browser agora é chamado de Audio Controls Editor e inclui suporte a bancos de som
localizados com o mesmo nome que bancos de som global e foram adicionados controles padrão.
• Agora você pode carregar controles do Wwise de subpastas.
• A implementação do SDL Mixer agora é compatível com a capacidade de interromper eventos.

Geração de AZCode
A solução de visualização de geração de código está localizada em /Code/Framework/AZCore/
Build/CodeGenPreview e oferece o seguinte:
• Você pode encontrar templates para gerar código para reflexão, EBus, serialização e componentes.
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• O Visual Studio está integrado para visualização.
• Você encontrará testes unitários de componentes nativos versus componentes gerados no /
CodeGenPreview/AzCoreTests.

Personagem e animação
• Geppetto
• Você pode visualizar animações com qualquer taxa de quadros. Anteriormente isso era limitado a
animações exportadas a 30 quadros por segundo.
• O Geppetto foi atualizado para funcionar com o novo pipeline de ativos.
• Sistema de animação
• Agora você pode reproduzir espaços de mesclagem em qualquer camada da animação e esses
espaços agora podem incluir ou substituir animações.
• Não há mais suporte para união de animações em espaços de mesclagem.
• A interface abstrata do jogador de eventos de animação (IAnimEventPlayer) reproduz eventos de
animação. O evento de animação padrão é audio_trigger.
• O botão Reset Character (Redefinir caractere) restaura o personagem para sua posição original e para
de reproduzir animações.
• Mannequin
• O sistema Mannequin usa um novo formato de clipe de procedimento, e tudo agora está
exposto por meio da estrutura de serialização. Você não precisa de Scripts\Mannequin
\ProcDefs.xml; a conversão é feita automaticamente usando o arquivo Scripts\Mannequin
\ProcClipConversion.xml.
• Agora, você pode clicar com o botão direito do mouse em um clipe de animação para editar o ativo de
origem ou encontrar todas as transições que se referem a esse clipe.
• Agora, você pode filtrar transições com base em nomes de animação no painel do navegador
Transitions (Transições) do Mannequin Editor.
• Agora, você pode desativar temporariamente escopos ou camadas individuais.
• Agora, há suporte para copiar e colar conjuntos de fragmentos no painel do navegador Fragments
(Fragmentos) do Mannequin Editor.
• Uma nova ferramenta List Used Animations (Listar animações usadas) está disponível, bem como um
recurso Re-export (Reexportar), que carrega todos os arquivos de manequins e tenta salvá-los.
• Você pode usar a variável de console mn_override_preview_file para substituir o arquivo de
visualização padrão usado pelo editor.
• Você pode copiar e colar camadas em clipes, IDs de fragmentos e comandos no menu de contexto
Fragments (Fragmentos) do navegador.
• O novo LuaCallback ProcLayer pode receber uma string e quatro floats como parâmetros.

Cinematics e Track View
• O contraste do texto no navegador Track View Animation (Animação do Track View) foi aumentado para
melhorar a legibilidade quando você usa a skin escura.
• Desativar o fader de tela em um nó de diretor no Track View agora remove o efeito do fader.
• Alterações nos arquivos Alembic .abc e .cbc e seus parâmetros de compilação agora são detectados,
recompilados e carregados no Lumberyard Editor e em jogos.
• Um novo arquivo padrão carregado por GeomCache .cax foi adicionado para remover avisos e incluir
materiais.
• A entrada do menu de contexto Edit on Spot (Editar no local) para valores boolianos foi desativada
porque não há parâmetros para definir um tipo booliano. O tipo Booliano simplesmente alterna o valor no
quadro-chave.
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• As melhorias na interface do usuário incluem o ajuste de cores para leitura no tema de skin escura,
renomeando Graph (Gráfico) para Curve Editore Dope Sheet (Planilha de rascunho) para Track Timeline
(Linha do tempo do controle).

Cloud Canvas
• Agora você pode gerar versões padrão do conteúdo em {game}\AWS Directory para usar na
personalização do projeto ou configuração de um cenário de teste.
• O login com o Google e o OpenID agora tem suporte como provedores Amazon Cognito.
• O modelo de projeto agora pode definir uma ou mais implantações.
• Agora você pode designar uma implantação como a implantação padrão.
• Várias atualizações para o gráfico de fluxo do Lambda incluem adicionar uma interface
BaseLambdaFlowGraph, implementar BaseLambdaFlowNode em Math:Add e Math:Sub, adicionar
funções em BaseLambdaFlowNode para ajudar a gerar o código JS e adicionar um novo Lambda
ModuleType e referências atualizadas ao ModuleTypes para o Lambda.

Modelo vazio
• Os modelos do projeto agora usam a versão mais recente dos projetos EmptyTemplate.
• O projeto EmptyTemplate agora tem o arquivo de cabeçalho StdAfx.
• Os stubs para Actor e EmptyTemplateGameRules foram movidos para IGameObjectExtension.
• Todos os stubs de EditorGame foram movidos para IEditorGame, de modo que você possa
opcionalmente substituir OnAfterLevelLoad e OnBeforeLevelLoad.
• Os stubs para GameStartup foram movidos para IGameStartup.
• Os stubs para EmptyTemplateGame foram movidos para IGame, IGameFrameworkListener,
ISystemEventListener e ILevelSystemListener.

Fluxograma
• Você pode especificar um número de quadros para o nó do gráfico de fluxo FrameDelay em vez de usar
o padrão de 1. Esse nó configura o número de quadros para atraso antes da aprovar um sinal.
• As alterações listadas a seguir afetam estas classes de nós: Image (Imagem), Input (Entrada), Interpol,
Inventory (Inventário), Iterator (Iterador), Logic (Lógica), Material (Material), Math (Matemática), Mission
(Missão), Module (Módulo), Movement (Movimentação), Multiplayer (Multijogador) e Physics (Física):
• Os nomes de nó e porta agora seguem padrões para garantir consistência entre as classes. Cada
nome de nó inclui a classe de nó e o nome do nó (por exemplo, Entity:SetPosition). Cada nome
de porta é uma porta de entrada ou de saída (por exemplo, Value [Valor] ou Result [Resultado]).
• A migração do nome do nó é processada automaticamente no tempo de carregamento do nível. Você
pode localizar esse arquivo em \dev\Engine\Libs\FlowNodes\Substitutions.xml.
• Os nós do gráfico de fluxo agora usam novos padrões de ativação: Activate (Ativar), Enable/Disable
(Ativar/desativar) e Automatic (Automático). Activate (Ativar) permite que você acione o nó enviando
entrada que atualiza a saída. Enable/Disable (Ativar/desativar) permite que você ative um nó após
atualizar repetidamente até que você seja orientado a interromper. Automatic (Automático) permite
que você acione uma saída com base em entradas disponíveis no momento.
• As descrições e dicas de nó agora refletem melhor sua funcionalidade.
• Os nós Game:Start e Game:Stop agora funcionam como esperado.
• A organização na janela Fluxograma foi aprimorada para ajudar a encontrar mais facilmente a categoria
apropriada para seu gráfico de fluxo.
• A nova ferramenta Group (Grupo) substitui a ferramenta Blackbox e permite que você agrupe nós em um
gráfico de fluxo em um contêiner conveniente que pode ser recolhido e expandido.
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• Adição dos seguintes nós:
• Environment:SkyMaterialSwitch
• FindEntityByName
• Physics:Constraint
• Physics:CameraProxy
• ActionMapManager
• Adição de saídas IsInWater e IsHeadUnderWater para o nó ActorSensor.
• Adição de uma entrada para forçar as atualizações do nó Time:RealTime.
• Adição de uma entrada para permitir que você escolha o eixo de entidade que deve apontar para o
destino do nó EntityFaceAt.
• Agora você pode executar gráficos de fluxo da linha de comando.
• Adição de vários nós e funcionalidade para executar testes de recurso, verificar resultados e registrar
resultados para um arquivo específico.
• Enums de gráfico de fluxo agora usam IN_SOCKET e OUT_SOCKET em vez de IN e OUT,
respectivamente.

Sistema de gems e gems
• Agora você pode alterar modelos de boids sem reiniciar o editor.
• Agora você vê o Misc Distance Clouds no Barra de rolagem apenas quando o Cloud Gem está
habilitado.
• Os tipos de entidade declarados gem não são mais nós de gráfico de fluxo ausentes.
• O Lightning Arc Gem agora reflete mudanças recentes nos componentes CryEngine.
• Os módulos AZ agora usam export_{include | defines} em vez de recursos.
• Arquivos Waf automaticamente gerados para gems agora incluem uma seção auto.
• O boilerplate gerado automaticamente para novos gems agora está contido em um namespace, o que
ajuda a conformidade aos padrões e estabelecimento de convenções de nomenclatura.
• Agora, quando um gem falha ao carregar, isso gera um erro fatal em vez de um aviso.
• O Movement Gem agora tem um nó de gráfico de fluxo que permite a simulação de controladores de
movimento.
• O gem da AWS agora está adicionado ao Samples Project.
• Os nomes de gem agora tem um limite de 64 caracteres.
• O catálogo de Gems agora mostra nomes para exibição (amigáveis) dos gems.
• O arquivo gems.json agora se comportará como um cancelamento em vez de uma aceitação.
• Agora você pode usar um controlador baseado em gráfico de fluxo que utiliza o sistema de cápsula de
jogador.

Níveis e ambiente
• Adição de uma nova caixa de diálogo de criação que permite adicionar terreno caso ele não tenha criado
no momento da criação do nível.
• Novas visualizações de pincel para terreno mostram alterações em transparência, altura e desfoque.
• A ação Single Flatten (Nivelamento único) substitui Flatten (light) (Nivelamento [leve]) e Flatten (heavy)
(Nivelamento [pesado]), para que você possa definir a porcentagem de achatamento.

Lumberyard Editor
• A nova rotação gizmo 3D usa representação angular para os eixos de rotação.
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• A nova ação Show Last Hidden (Mostrar o último ocultado) exibe a entidade que foi oculta durante a
sessão de edição. Fechar ou recarregar um nível limpa a lista de ocultar ações. Para permitir essa ação,
pressione Shift+H ou escolha Edit (Editar), Show Last Hidden (Mostrar o último ocultado) na barra de
menus.
• Ative e desative dinamicamente alvos de transformação de skin.
• O Gerador de mapas de altura inclui um novo painel de visualização.
• Os nomes prefab instanciados herdam o nome prefab original (por exemplo, a primeira instância de um
prefab chamado "crate" será chamado "crate1").
• As camada no Lumberyard Editor incluem novos indicadores de controle de origem.
• A s janelas de visualização 2D agora são sincronizadas por padrão.
• fSize e fAspect estão obsoletas no editor de partículas.
• A funcionalidade Smooth Beaches/Coastline foi removida.
• A opção No Skinning (Sem skinning) foi removida do menu, para que você possa escolher a nova luz ou
skins escuras.
• Melhorias na interface de usuário incluem a mudança do botão Open (Abrir) para a caixa de diálogo
Console Variables (Variáveis do console) no painel Console, a adição de ícones claros e escuros ao
botão e a mudança da caixa de pesquisa para a parte superior da caixa de diálogo Console Variables
(Variáveis do console).
• Se estiver presente, os botões da barra de ferramentas exibem mapeamentos de teclado (teclas de
acesso).
• Arquivos PAK ausentes não acionam mais mensagens de aviso.
• Adição de itens de menu para a AWS e o Commerce, para que você possa facilmente cadastrar-se em
uma conta da AWS ou publicar no Amazon, respectivamente.
• Adição de suporte ao sombreamento lado a lado para objetos de vidro, que permite ao vidro receber luz
direta, sombras e iluminação ambiente.
• Adição de capacidade para se aproximar da dispersão de luz usando sangramento de cor da oclusão
direcional do espaço da tela (SSDO), resultando em oclusão do ambiente balanceado em superfícies
brilhantes. Você pode usar esse recurso ativando o sombreamento adiado lado a lado e, em seguida,
configurando a variável de console r_ssdoColorBleeding.
• Adição de valores mínimo e máximo para a elevação e inclinação no painel Vegetation (Vegetação) no
Database View.
• A suavização temporal agora aplica instabilidade da matriz de projeção para produzir uma imagem mais
estável. Você pode usar esse recurso ativando a variável de console r_AntialiasingMode 3.
• O valor de exposição máximo para nuvens de distância foi aumentado no Material Editor.
• Os arquivos HDR agora são compatíveis como imagens de origem para testes de luz. Os arquivos são
automaticamente convertidos de mapas longitudinais, latitudinais e transversais.
• Adição da opção Clear Registry Data (Limpar dados do registro) ao menu Tools (Ferramentas).
• Adição de uma barra de rolagem à Visualização de banco de dados.
• Adição de predefinições FOV.
• Adição da opção de exibição Edges (Margens) para renderizar bordas na parte superior de um
personagem.
• Scripts da entidade e o navegador do painel de árvore agora atualizam automaticamente quando você
registra novas classes de entidade em tempo de execução.
• Remoção de todas as referências para o tipo de arquivo .cga. Esse formato está obsoleto.

Lumberyard Launcher
• Os arquivos de configuração do Lumberyard Launcher agora estão localizados na raiz do mecanismo.
Durante o startup, o Lumberyard Editor usa esse arquivo de configuração para determinar se o
Lumberyard Launcher foi executado anteriormente.
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• Se você estiver executando o Lumberyard Editor pela primeira vez e ainda não tiver executado o
Lumberyard Launcher, ele será iniciado automaticamente.
• Descrições e instruções foram adicionados para a biblioteca de compactação zlib.
• O bloqueio de operações, tais como a pesquisa e leitura de um arquivo ou pasta, agora é executado em
seus próprios threads, resultando em uma atualização de interface de usuário mais rápida e simples.

Material Editor
• Diffuse Color (Cor difusa) foi renomeado para Diffuse Color (Tint) (Cor Difusa [tonalidade]).
• A visualização de material agora é exibida com uma resolução maior e com qualidade de imagem mais
nítida.

Ferramentas Maya Lumberyard
• Foram adicionados textos e cabeçalhos de instrução para identificar dados.
• A funcionalidade Auto Add Joints (Adicionar junções automaticamente) foi removida da ferramenta
Physics Mesh.
• Você não precisa mais ter um grupo com um postfix _group para exportar uma única malha no Maya.
• Os materiais de física são identificados incluindo phys ou Phys no nome da textura ou ao configurar
o nome do atributo lumberyardPhysMaterial no material associado. Quando você criar ou
atualizar um grupo de materiais, materiais físicos terão ProxyNoDraw automaticamente aplicado se
corresponderem ao padrão de nomeação.
• O LumberyardExportNode não precisa mais ser um pai da geometria que ele exporta. O
LumberyardExportNode agora se encontra em uma hierarquia separada e faz referência aos seus
destinos de exportação.
• A janela de ajuda Export Validator (Exportar validador) não é mais mostrada por padrão. Para exibir a
janela de ajuda, defina o controle global $g_enableValidateHelpWindow como true no arquivo
cryValidate.mel.
• Agora, você pode definir opções físicas para materiais na ferramenta do Lumberyard.
• O rótulo padrão foi atualizado de None (Nenhum) para No Physics (Sem física) na lista Physicalized
Properties (Propriedades físicas).
• O prefixo cryExportNode não está mais na lista de exportação de geometria exibida no Lumberyard
Editor.
• A compatibilidade com versões anteriores já está disponível para exportação da geometria.
• Agora, você pode exportar materiais usando um caminho personalizado (relativo ou absoluto).
• O botão Select (Selecionar) na janela Geometry (Geometria) localiza todos os nós para exportar e os
seleciona na cena. Se a geometria estiver em uma hierarquia, o nó superior será selecionado.
• Uma nova ferramenta chamada Joint Proxy Editor (Editor de junções de proxy) agora está disponível
para criar automaticamente malhas de física para modelos com skin. Você pode encontrar essa
ferramenta na ferramenta Lumberyard em Tools (Ferramentas), Joint Proxy Editor (Editor de junções de
proxy).
• Agora, o Lumberyard oferece suporte para o Maya 2014.
• As melhorias visuais são evidentes no fluxo de trabalho, e você encontrará várias melhorias nos grupos
de materiais, incluindo nomeação, feedback e o processo de criação.

Plug-in do Maya
• O plug-in pode lidar com nós de exportação, incluindo CryExportNodes que não estão na raiz.
• O plug-in pode lidar com nós de exportação que fazem parte de um namespace.
• O plug-in usa a identificação adequada de exportações de subpasta de skins e geometria.
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• O plug-in oferece suporte para camadas de animação (AnimLayers).
• Você pode usar o plug-in para animações de exportação em lote.
• Você pode usar o plug-in para exportar um esqueleto sem uma malha extra.

Redes
• Alterações importantes:
• O CryNetwork não está mais incluído na base de código. Você pode usar o GridMate para
implementação de suas redes.
• Atualização de arquitetura de rede subjacente do CryNetwork e adição de serviço para multijogador
para desenvolvimento de jogos online multijogador, oferecendo uma camada de UDP confiável,
gerenciamento de sessão e replicação de objetos por meio de réplicas, conjuntos de dados e RPCs.
• APIs relacionadas à marcação de jogos e outros serviços conectados, incluindo CryLobby, não estão
mais disponíveis. O gerenciamento de sessão agora é processado desacoplando-se o fluxo de jogo
do estado da sessão de rede e implementando-se réplicas personalizadas ou mensagens por meio de
acesso direto à operadora.
• A interface de criptografia não faz mais parte da interface de INetwork. Você pode acessar a nova
API em CCrySystem::GetCrypto().
• O CryAction agora controla a lógica NetworkStallTicker.
• Mapa de ação e visualização local agora estão configurados como parte do fluxo init de atores
clientes.
• Não há mais suporte para os seguintes aspectos: eEA_GameClientL, eEA_GameClientM,
eEA_GameClientN, eEA_GameServerE.
• Alterações secundárias:
• Os comandos do console de rede connect e disconnect estão obsoletos.
• O aspecto e a funcionalidade de RMI agora são direcionados por meio de réplicas do GridMate.
• Os RMIs do client não podem mais ser enviados a clientes específicos.
• Aspectos delegados do cliente agora são emulados por meio de solicitações de RPC.
• Os seguintes tipos de RMI foram removidos: URGENT, INDEPENDENT e FAST.
• As somas de verificação de mensagem agora são controladas pelo
ENABLE_DEBUG_MESSAGE_INTEGRITY_CHECKS #define para que as compilações de depuração
e perfil possam se conectar umas às outras.
• As atualizações de rede visíveis no jogo agora são executadas no thread de tique e, portanto,
TO_GAME e FROM_GAME não são mais necessários.
• Anteriormente determinados estados de jogo global eram sincronizados manualmente por diferentes
partes do mecanismo. Use GameContextReplica para sincronizar os estados de jogo global.
• A vinculação de rede agora é automática. Não é mais necessário chamar BindToNetwork.
• Na hospedagem de sessões LAN pesquisadas, sv_port e sv_port + 1 devem estar disponíveis. A
sessão usa sv_port e o ouvinte de pesquisa usa sv_port +1.
• Ao participar de uma sessão LAN, uma porta efêmera é usada para encontrar a sessão e sv_port é
usado para se conectar à sessão.
• A lógica de carregamento de nível agora está incluída no sistema de nível e na
GameContextReplica.
• O GridMate agora oferece suporte a start_lobby. O gs_start não é mais usado.
• IGameSessionHandler foi removido. Use INetworkEventListener para ouvir eventos de
sessão e executar operações adicionais.
• Remoção de OnOfflineLevelLoaded() porque o carregamento de nível em um único jogador não
é mais um caso especial.
• CCET::SetupActionMap() e CCET::SetupLocalView()
agora estão localizados no CCryAction.
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Editor de partículas
• A reprodução de visualização de partícula reinicia automaticamente quando você clica com o botão
direito do mouse no item da partícula na árvore múltipla.
• Novo fSizeX e fSizeY controlam de modo independente e explícito a largura e altura de partículas.
• A nova opção de alternância MaintainAspectRatio sincroniza subpropriedades de tamanho.
• Anexe um emissor de partículas entre dois esqueletos.
• O novo sinalizador IgnoreRotation permite ignorar a rotação do esqueleto conectado ao determinar a
orientação.
• O novo sinalizador NotAttached permite gerar um emissor em um esqueleto sem conexão ao esqueleto.
As conversões de esqueleto subsequentes não afetam a localização do emissor de partículas.
• Para obter consistência com operações de arrastar no Editor de partículas, o eixo X girará
automaticamente 90 graus quando você soltar uma entidade de partícula no mundo da barra de
rolagem.
• Adição de PlaneAlignBlendDistance.
• Adição de um mapa de brilho ao sombreamento de partículas.
• Adição da capacidade de reduzir o tamanho de partículas e tempo de vida com base no parâmetro de
manutenção de densidade.
• O parâmetro de escala de partículas foi movido do Material Editor para Editor de partículas. Esse
parâmetro agora pode fazer partículas mais suaves ou mais sólidas.
• Agora você pode usar o parâmetro de aproximação esférica para escolher entre cálculos de tangente
padrão ou esférica.
• Para evitar a perda de dados, os usuários agora são advertidos sobre alterações não salvas na
biblioteca Level (Nível).
• Os editores de curva agora têm um menu de contexto no lado direito do mouse que permite excluir as
chaves selecionadas.
• Agora você pode inserir um valor com até cinco casas decimais para os atributos Size X (Tamanho X) e
Size Y (Tamanho Y).

Grupos de pós-efeitos
Você pode personalizar uma série de efeitos de pós-processamento que são codificados no mecanismo
ao definir seus parâmetros. Para obter mais informações, consulte Customizing Post-Processing Effects
(Personalizando efeitos de pós-processamento).
• Para obter mais controle sobre os efeitos de pós-processamento, você pode criar grupos de parâmetros
de efeito priorizados em XML e ativá-los ou desativá-los usando um nó de gráfico de fluxo ou script Lua.
• Você também pode usar os grupos de efeito para especificar curvas geométricas para uma transição
tranquila entre os efeitos.

Prefabs
• Agora você pode selecionar corretamente e extrair um único objeto de um prefab.
• Agora você pode adicionar pontos centrais personalizados para prefabs. Você também pode mover
manualmente esses pontos centrais usando o mouse ou alinhando-os aos objetos prefab.
• O painel prefab agora atualiza automaticamente a lista de objetos quando você faz alterações.
• Você não pode alterar as propriedades de prefab para vários prefabs ao mesmo tempo.
• Você pode adicionar informações de contagem de instância de nível para prefabs selecionados em
Rollup Bar (Barra de rolamento) e Database View (Visualização do banco de dados).
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Configurador de projetos
• O Configurador de projetos agora tem um botão Open in Editor (Abrir no editor), bem como novas
funcionalidades para o botão Save (Salvar) que o torna desabilitado quando nenhuma alteração foi feita.
• Os Gems agora são classificados por ordem alfabética por padrão.
• Os nomes dos projetos agora estão limitados a 64 caracteres.
• O Configurador de projetos agora procura bootstrap.cfg em vez de system.cfg para funcionar
corretamente com o novo pipeline de ativos.

Compilador de recursos
• O Resource Compiler agora tem formatos de pixels assinados.
• Uma chave minTextureSize está disponível para escala ascendente.
• Uma chave mipgenop agora está disponível para filtragem usando parâmetros mínimos e máximos.
• O console remoto agora poderá usar portas alternativas se a porta padrão já estiver em uso.
• O ruído de densidade de nevoeiro está agora disponível para o volume de nevoeiro.
• Agora você pode aplicar parâmetros de material de decalque (Alpha Multiplier, Falloff [Descarga] e
Diffuse Opacity [Opacidade difusa]) para decalques adiados.
• O argumento da linha de comando rc.exe define o limite superior para a faixa de UV no cache tipo
Alembic UV e é usado na compactação de coordenadas UV. O novo valor padrão é 0 (anteriormente
1.0), o que indica que rc.exe deve definir o limite superior da faixa de UV para cada malha com base
na maior coordenada UV detectada. Essa configuração resultará em uma resolução de compactação de
UV ideal para cada malha.
• Todas as entidades GeomCache no editor usam o novo valor padrão de 0.

Twitch ChatPlay
• Agora, você pode explorar o nível TwitchChatBasics no Samples Project para saber como usar o
ChatPlay do Twitch.

UI Editor
• O sistema de layout da grade posiciona automaticamente elementos filho em linhas, colunas ou grades
dentro do limite do elemento pai. O sistema de layout dinâmico usa os seguintes componentes de
interface do usuário: LayoutRow, LayoutColumn e LayoutGrid.
• Os componentes Text e TextInput agora oferecem suporte ao texto localizado.
• O plano de fundo da janela de exibição do UI Editor agora está em conformidade com a configuração
Light Skin (Skin clara) ou Dark Skin (Skin escura) no menu View (Visualização).
• A tela de demonstração da interface do usuário, os prefabs da interface de usuário e as texturas de
amostra agora estão em gems.
• Agora, você pode usar o seguinte no UI Editor:
• Undo (Desfazer) e Redo (Refazer)
• Text Input (Entrada de texto) – permite a entrada de texto na interface do usuário do seu jogo.
• Scale to Device (Transform2d) (Dimensionar para o dispositivo [Transform2d]) – aplica uma escala
uniforme para o elemento da interface de usuário baseada na proporção do tamanho da tela criada
em relação ao tamanho da janela de exibição em tempo de execução.
• Agora você pode desenhar bordas em torno de elementos não selecionados.
• Várias atualizações da interface do UI Editor incluem a resolução da janela de exibição mostrada
na barra de ferramentas e mudança do botão New (Novo) do painel de hierarquia para a barra de
ferramentas.
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• As telas de interface do usuário e os prefabs agora são salvos usando um novo sistema de serialização.
• As alterações nos nós do gráfico de fluxo do UI Editor incluem nomes e parâmetros atualizados e novos
nós para obter e configurar sequências de texto em componentes de texto.
• O menu Edit (Editar) agora tem uma opção Save as Prefab (Salvar como pré-fabricado).
• O componente Text Input (Entrada de texto) agora possui uma propriedade Password Field (Campo de
senha) para oferecer suporte ao ocultamento de texto.
• Os atalhos de teclado para copiar, cortar e colar agora funcionam na janela de exibição.

Sistema de compilação do Waf
• Crywaf.exe agora é denominado lmbr_waf.exe.
• Os arquivos uber agora são gerados automaticamente para a maioria dos casos e oferecem os
seguintes benefícios:
• Permite o ajuste de tamanhos de arquivo uber ao ambiente de compilação (por exemplo, SSD versus
HDD ou IncrediBuild versus local).
• Ajuda a simplificar o processo de criação e manutenção de listas waf_files.
• Oferece suporte às seguintes chaves de arquivo uber: none, auto e somefilename.cpp. Use none
para oferecer suporte à compatibilidade com versões anteriores (equivalente a NoUberFile). Use auto
para automaticamente classificar e combinar arquivos.
• Oferece suporte à configuração --uber-file-size/uber_file_size, que adota como padrão 300K.
• Oferece suporte ao uso de nomes de arquivos personalizados, forçando os arquivos especificados
para um arquivo uber com o mesmo nome.
• Isolamento da pasta dep projs para um nome de solução gerado para permitir várias soluções na
pasta de soluções.
• Remoção da opção auto-detect-compiler, que foi substituída pelo Lumberyard Launcher.

Diversos
• Para permitir o acesso remoto e o recarregamento ao vivo de arquivos, você pode ativar o Virtual File
System em bootstrap.cfg. Isso virtualiza o acesso aos arquivos em vez de torná-lo físico.
• Para melhorar a depuração de sombreamento, o servidor do compilador de sombreamento
reconfigurado despeja o código OpenGL Shading Language (GLSL) e High-Level Shading Language
(HLSL) quando DumpShaders é definido como 1 no arquivo de configuração (config.ini).
• Agora você pode usar QML para desenvolver plug-ins para o Lumberyard Editor.
• Agora há suporte para arquivos de entidades (.ent) em subdiretórios.
• Debug e FastDebug agora estão compilados para separar diretórios Bin das compilações Profile e
Release.
• O Dynamic Controller é um controle de dados exportados do Maya criado para impulsionar uma
variedade de sistemas de tempo de execução, como o sistema Blendshape. Em vez de usar esqueletos
de controle na plataforma de esqueleto do controle do animador, o Dynamic Controller permite que o
animador exporte faixas de pontos flutuantes usando um novo nó cryFloatExport. Isso expõe faixas
de flutuador com quadros-chave ao Lumberyard Exporter, para que você possa ter mais controle sem
usar arquivos de ativos inchados.
• Agora, você pode usar a dessincronização de animação ociosa para compensar grupos de objetos
animados de forma semelhante, assim eles não são exibidos para realizar a mesma ação no mesmo
momento.
• Agora, você pode usar os seguintes formatos de imagem: .jpg, .bmp, .png e .tga.
• Microsoft Visual Studio 2013 é o IDE compatível.
• CryEngine CryToolsInstaller.exe e SettingsMgr.exe foram substituídos pelo Lumberyard
Lançador.
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• No plug-in do Maya, os namespaces agora serão ignorados quando você pesquisar nós do CryExport.
• Nos plug-ins do Maya e do 3ds Max, o CryEngine Exporter foi renomeado como Lumberyard Exporter.
• A textura DefaultUV foi atualizada com uma nova imagem.

• Os novos arquivos BasicEntity e GeometryEntity estão disponíveis para colocar acessórios e objetos em
cenas cinematográficas.
• A nova entidade AnimObject permite que um objeto reproduza uma animação prebaked no jogo, sem a
necessidade de junções de esqueleto ou uso de um arquivo CDF.
• Adição de suporte para taxa de quadros de animação variada para exportação e reprodução no
Autodesk Maya. A taxa de quadros com suporte para grupos aimIK (animação de base ou alvo) é de
30 quadros por segundo (fps). As taxas de quadros com suporte no Maya são de 15, 30, 60, 120 e 240
fps. A taxa de quadros padrão é de 30 fps. Você pode alterar a taxa de quadros de um ativo no Maya
selecionando Windows, Settings/Preferences (Configurações/preferências), Preferences (Preferências)
e, em seguida, a categoria Settings (Configurações). Na seção Working Units (Unidades de trabalho),
selecione a taxa de quadros na lista suspensa Time (Hora).
• Adição de suporte para exportação de geometria usando um caminho personalizado (relativo ou
absoluto).
• Adição da variável de console r_texblockOnLoad, que bloqueia o jogo até o Compilador de recursos
terminar a compilação de uma textura. Valores válidos: 0=off | 1=on. Valor padrão: 0.
• Os arquivos DLL agora podem passar dados com segurança para outros arquivos DLL em uma
compilação de não lançamento.
• Constantes de sombreamento por instância migradas para buffers por instância estática fora da camada
do driver, o que melhora o desempenho diminuindo o número de atualizações de buffer de midframe.
• A variável de console r_MotionVectors foi removida. Para controlar o desfoque de movimento do
objeto em relação à câmera, agora você pode usar a variável de console r_MotionBlur.
• Adição da variável de console r_statsMinDrawcalls para definir o valor mínimo exibidos para uso
com r_stats 6.
• Adição da variável de console r_ShadowCastingLightsMaxCount para definir a quantidade máxima
de luzes de projeção de sombra.
• O sistema LOD usa o tamanho médio de triângulo para determinar quando alternar entre as malhas
LOD.
• O recurso Clip Volumes define as formas geométricas que podem recortar testes e fontes de luz. Você
pode usar o Clip Volumes no Lumberyard Editor ou importando uma malha estática.
• O conceito de proxy de uma entidade não é mais usado. As classes herdadas anteriormente de
IEntityProxy agora herdam diretamente de IComponent.
• As propriedade de extensão do ator agora geram um nó de fluxo Get e Set que permite interagir com
essas propriedades. Métodos refletidos em extensões do ator geram um nó de fluxo. Você pode declarar
métodos refletidos usando a macro DECLARE_METHOD.
• As caixas de diálogo e widgets a seguir foram transferidas do MFC para o QT: FlowGraph Viewport,
Error Report, Measurement System Tool, Python Scripts, Script Terminal, Pak Manager, Generate
Terrain Texture, Export/Import Megaterrain Texture, Resize Terrain, SelectionTree Error Report, Asset
Resolver, RollupBar/Display, Visual Log Viewer e Plugin Creation.
• Os testes de Gems agora estão incluídos em projetos gerados.
• Quando um ponto de equalização não estiver disponível, os jogadores agora geram na câmera.
• As texturas sem uma textura TextureCompiling válida agora são carregadas imediatamente.
• Agora estão incluídos referências de material da PBS.
• Aumento do número máximo de constantes de limite de sombreamento.
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• Remoção do seguinte:
• Referências de Crysis em gráfico de fluxo
• Verificações de CryNetwork e GridMate desnecessárias
• Instâncias obsoletas de r_ShaderCompilerFolder em arquivos de configuração
• Gerador de reflexão obsoleto
• Chamada a um script de Lua em AIConfig não existente
• Janela de exibição Point Mode no Lumberyard Editor
• O novo parâmetro Light Entities (Entidades de luz) controla a intensidade de desfoque usado para
mitigar artefatos de presença de sombra. Anteriormente esse efeito era calculado automaticamente
com base no campo de visualização da luz quando ele era usado. A exposição do parâmetro
ShadowBlurStrength,– em vez de configurá-lo automaticamente,– permite maior controle sobre o
desfoque da sombra e evita o artefato.
• Atualização do sistema de script para fazer referência aos buffers de script carregado usando o nome de
arquivo relativo, excluindo-se o módulo.
• Alteração das janelas de Qt do QPalette para Folhas de estilo.
• Melhoria da ferramenta Rotation com o seguinte: aumento da largura do teste de acertos para o
manipulator de rotação; remoção do problema de escala na tela que separava a rotação em janelas
de exibição 2D; remoção da rotação de eixo de visualização em janelas de exibição 2D; adição de
geometria alinhada de teste de acertos.
• Adição de r_deferredDecalsOnDynamicObjects da variável de console, que você pode usar para
permitir decalques projetados em objetos dinâmicos.
• Atualização de nós do DynamoDB para funcionar melhor com tipos de dados. Put e Update agora
têm o campo DataType que permite string, número ou bool. Query e Scan agora permitem que
você defina AttributeComparisonValueType correspondente às mesmas opções. Os valores padrão
permanecem string em todos os casos para evitar quebra dos nós existentes. O nó DynamoDBGet
agora tem saídas number (número) e bool. O NumberOut gera uma saída somente quando os dados
são recuperados com êxito e foram aplicados ou atualizados como um tipo de dados de número. A saída
bool retorna true se o tipo de dados era um bool e foi definido como verdadeiro; a saída bool retorna
false para outros tipos de dados e valores.
• A nova versão do AWS SDK para C++ já está disponível.
• Criação de um novo método para gerar administradores de banco de dados usando o novo pipeline de
ativos.
• Atualização de instruções de instalação do FFmpeg no Lumberyard Launcher.
• Adição de ferramentas spec à configuração de compilação Waf para permitir que apenas ferramentas do
Lumberyard sejam compiladas.
• OculusSDK está agora definido para todos os sistemas operacionais e instalado corretamente na pasta
3rdParty durante a instalação.
• O Compilador de recursos agora é chamado pelo novo pipeline de ativos e sistema de compilação em
vez do editor.
• O valor padrão para a variável de console e_GIAmount agora é 0, que desativa o LPV, a menos que
explicitamente ativado.
• Ao selecionar um destino de exportação personalizado para 3ds Max, a caixa de seleção será marcada
automaticamente após a seleção do caminho.
• Vários aprimoramentos incluem a adição de opções para as configurações de terceiros, atualização de
scripts para ser mais modular e adição de lmbr_waf.bat para melhorias de desempenho.

Correções
A versão Beta 1.0 do Lumberyard inclui as seguintes correções:
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Áudio
• O editor não para mais de funcionar se o registrador de áudio acessa um ponteiro variável de console
inválido.
• A classe GameAudio não tenta mais analisar XMLs de áudio obsoletos.
• A execução de áudio não é mais acionada por entidades ocultas.
• A implementação de áudio agora é validada antes de criar um proxy de áudio.
• O valor padrão para eventos do SDL Mixer é start.
• O manipulador de comunicação agora pode ser notificado quando a reprodução de um som é
interrompida para que os ouvintes possam receber um evento de interrupção do som.
• O módulo de áudio agora é desligado, impedindo a oscilação dos ponteiros do proxy de áudio.
• Aumento do tamanho da pilha de segmentos do Wwise para permitir o uso intensivo de funções de log.
• O diretório default_controls não será criado se os controles já existirem no projeto.
• Os nomes agora são validados antes da criação de um diretório.
• Switches e estados agora são carregados corretamente.
• Correção de um problema que impedia os eventos de animação de reproduzir sons.
• Os ícones agora são exibidos corretamente no Audio Controls Editor.
• Correção da projeção de raio para obstrução e oclusão de áudio.
• Corrigido um problema que impedia formas de áreas independentemente do processamento da
movimentação de entidades dentro da forma.
• Corrigido um problema que impedia ícones no Audio Controls Editor de serem exibidos corretamente.

Personagem e animação
• A função PakSystem GetLength() atualizada agora processa animações corretamente.
• O sistema AnimEvent agora pode permitir o uso de eventos de som.
• Cinemática inversa não é mais aplicada quando animações não estão em execução.
• As animações reiniciam automaticamente quando você altera os sinalizadores.
• O SkeletonEffectManager::IsPlayingAnimation agora verifica todas as camadas de animação.
Anteriormente, ele verificava somente as primeiras quatro camadas.
• A extensão do esqueleto agora funciona com o FacialInstance.
• As rotações do efetor de esqueleto agora giram conforme o esperado.
• As posições de mira e de visão agora podem usar esqueletos com 255 ou mais juntas.
• O Character Parameters Editor (CHRPARAMS) não para mais de funcionar quando você seleciona a
guia IK Definition (Definição IK).
• Os espaços de união do COM agora usam o espaço de união mais próximo se não houver parâmetros
diretamente correspondentes.
• As animações aditivas agora são reproduzidas em camadas superiores se nenhuma animação de base
está sendo executada.
• Os caminhos dos eventos de animação não são mais redefinidos ao usar extensões de esqueleto.
• O sistema de IA tem as seguintes correções:
• O modo de depuração de desenho na árvore de comportamento modular agora está vinculado ao
destino de depuração da inteligência artificial. A variável do console ai_DebugBehaviorVariables
não é mais usada.
• Agora você pode criar e retornar um seguidor de caminho padrão (PathFollower). Você pode
especificar os parâmetros do seguidor de caminho (PathFollowerParams) e os obstáculos do
caminho (IPathObstacles).
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• AIMoveSimulation agora usa o sistema de movimentação.
• Uma ação de entrada agora aciona a visualização de depuração de um agente de inteligência
artificial. Essa ação é mapeada para a chave /.
• Uma nova extensão de AI de base para o ator é usada para extensões de objetos do jogo para atores
de IA.
• Adição de uma extensão do ator para árvore de comportamento modular, que permite a execução do
comportamento do ator. A árvore de comportamento modular também registra e trata os eventos de
ator, além de carregar arquivos da pasta libs\ai\behavior_trees.
• Agora você pode iniciar e parar árvores de comportamento usando o Modular Behavior Tree Editor.
• O sistema de movimentação de inteligência artificial agora é redefinido no evento de descarregar
nível.
• Os personagens de inteligência artificial agora são exibidos corretamente no sistema de
movimentação após carregamento rápido.
• Mannequin
• O editor não para mais de funcionar quando você desencaixa painéis ou move o ponteiro do mouse
sobre a planilha de rascunho da sequência.
• Na janela Edit Context (Contexto de edição), um ID de fragmento agora pode ser exibido uma vez.
• O menu Context (Contexto) no navegador Fragment, atua sobre o clique no item em vez de no último
item selecionado.
• O FragmentID Editor agora examina todos os arquivos XML, ignorando o restante do nome
do arquivo. A lista de resultados não diferencia maiúsculas e minúsculas e lista todas as
correspondências.
• O relatório de erro agora é exibido corretamente ao abrir um arquivo de visualização.
• ProcLayers agora serializa corretamente dataString2.
• A caixa de diálogo Delete Assets (Excluir ativos) agora funciona conforme o esperado. A caixa de
diálogo exibe os ativos para que você revise e confirme sua exclusão. Você também pode adicionar
ativos à lista ou desmarcar um ativo antes de excluir o restante dos ativos selecionados.
• A câmera agora gira em torno de um alvo conforme o esperado.
• Agora você pode clicar com o botão direito do mouse no campo Name (Nome) na lista de esqueletos
para remover um alias do esqueleto.
• O editor não para mais de funcionar quando você clica com o botão direito do mouse no nome de uma
propriedade e seleciona Remove (Remover).
• O editor não para mais de funcionar ao usar valores de ponto de entrada fora da faixa em um arquivo de
espaço de união.
• Correção de um problema que impedia o RC Compiler de compactar arquivos de animação baseados
em esqueleto (i_caf), a menos que a lista de esqueletos tivesse sido salva antes da compactação.
• Correção de um problema que causava erros de validação.
• Correção de um problema que fazia com que as configurações de UDP gerassem uma malha física
inesperada.
• Correção de um problema que causava rotações inesperadas para determinadas animações durante
mesclagens.
• Correção de um problema que impedia o jogo de iniciar ou reproduzir corretamente quando o Material
Editor era aberto e um material selecionado.
• Correção de um problema que impedia as mensagens de aviso de serem exibidas corretamente.
• Correção de um problema na ferramenta Geppetto que impedia os espaços de união de serem
renderizados corretamente.
• Correção de um problema nas ferramentas Maya Lumberyard que fazia com que o validador exibisse um
aviso incorreto de malhas físicas presentes em esqueletos.
• Correção de um problema nas ferramentas Maya Lumberyard que fazia com que avisos sobre
duplicação de nomeação de objetos fossem exibidos ao exportar geometria.
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• Correção de um problema de exportação no Autodesk Maya que ocorria se um material fosse
renomeado e era parte de um grupo de materiais já existente.
• Correção de um problema no Autodesk 3ds Max que fazia com que o botão Show in Explorer (Mostrar
no Explorer) navegasse até o local do arquivo .max em vez de navegar até o caminho personalizado, se
especificado.
• O Geppetto agora renderiza conforme o esperado.
• O Geppetto não para mais de funcionar se um anexo referenciado por outro anexo é excluído.
• O Geppetto não para mais de funcionar quando determinados valores são inseridos no campo decimal
de um anexo de mola elipsoide.
• O Mannequin Editor não para mais de funcionar ao criar transições sem visualização carregada.

Cinemática
• As chaves de trilha sonora no início de uma sequência agora reproduzem de forma confiável no início e
no loop.
• Agora você pode personalizar as cores das trilhas como esperado.
• Agora você pode excluir as chaves do Track View Curve Editor.
• Agora você pode excluir quadros-chave.
• A barra de espaço não alterna mais entre a reprodução de todas as janelas de foco do Track View.
• No Curve Editor (Editor de curvas), a opção de unificar tangentes foi atualizada:
• A opção de unificar tangentes agora é estável; anteriormente, tangentes não planas e vinculadas
exibiam um comportamento errático.
• A opção de unificar tangentes não nivelam mais as tangentes de entrada/saída no primeiro ajuste para
arrastar a tangente de unificação.

Cloud Canvas
• Remoção das definições duplicadas de acesso do jogador para compilações de uber.
• Remoção do nó S3EventLogger do gráfico de fluxo.
• As chamadas da AWS nas caixas de diálogo da AWS agora são totalmente assíncronas por meio de
sinais e threads do QT (cria, atualiza, descreve e exclui para o Amazon S3, AWS Lambda, Amazon
DynamoDB e Amazon SNS).
• A seleção de região agora funciona nas seguintes caixas de diálogo: Amazon S3, Lambda, DynamoDB e
Amazon SNS.
• Correção de um problema que impedia a abertura correta do Amazon SNS Editor no menu da AWS, no
Lumberyard Editor.
• A menos que alterações tenham sido feitas, os botões Save (Salvar) e Restore Defaults (Restaurar
padrões) permanecerão desativados.
• Os arquivos de log agora são armazenados em um subdiretório de logs (/Logs).
• O nó de fluxo de assinatura do SNS (SnsSubscribe) agora exibe a opção de protocolo de e-mail.
• O editor não para mais de funcionar na tentativa de exclusão das credenciais da AWS.
• Novas funções do Lambda agora podem ser criadas como esperado.
• A exclusão de um bucket do Amazon S3 agora funciona corretamente.
• As solicitações de pesquisa e filtro de consulta agora usam corretamente os nomes de atributos da
expressão, evitando conflitos entre a palavra reservada e os caracteres.
• Os nós do fluxo DynamoDB baseados em chave agora oferecem suporte a nomes de chaves para cada
tabela em vez de aceitar somente hk. Hk ainda é o valor padrão.
• Na janela Credentials Manager da AWS, os usuários disponíveis agora são exibidos corretamente no
menu.
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Fluxograma
• O editor não para mais de funcionar quando você recarrega um script de entidade para adicionar uma
porta do nó de fluxo e, em seguida, altera os valores da porta.
• O nó de fluxo start que ativa o início do jogo agora funciona corretamente ao usar o gráfico de fluxo
com o projeto EmptyTemplate.
• Os módulos não acionam mais apenas uma instância.
• O nó Inventory:EquipPackAdd agora funciona corretamente.
• A chave de entrada do gráfico do fluxo agora funciona corretamente quando AI ou Physics estão
ativados.
• As entidades básicas que são removidas usando Fluxograma agora são redefinidas ao sair do modo de
jogo.
• A estado de reprodução do nó Animations:PlaySequence agora é atualizado quando a sequência é
interrompida.
• Agora você pode remover um nó do nó RandomTrigger sem romper a funcionalidade.
• O editor não para mais de funcionar ao alternar entre a janela de exibição e o gráfico de fluxo.
• Adição de um tipo de conteúdo padrão para o S3FileUploader. Uma mensagem de erro é exibida se o
tipo de conteúdo não é especificado.
• Adição de entradas ao arquivo substitutions.xml para GameTokenSet e GameTokenCheck.
• Adição de um nó de fluxo para definir a região padrão.
• Adição dos seguintes nós de fluxo: RemoveEntity, BoundingBoxVsBoundingBox,
BoundingBoxVsSphere, RotateVec3OnAxis.
• Adição de uma chamada opcional em BaseMaglevFlowNode para que GetUIName exiba um nome
diferente para um nó na interface do usuário.
• Atualização do nó DynamoDBUpdate para permitir caracteres reservados em nomes de atributos.
• O nó de fluxo Xml::OpenDocument agora é compatível com arquivos que não terminam em .xml.
• Correção de problemas nos nós de Math Trigonometry que impedia os nós de serem acionados ou
retornarem valores incorretos.

Sistema de gems e gems
• O editor não para mais de funcionar ao usar o Boids Gem para adicionar cobras a um nível.
• Os boids agora geram corretamente.
• Correção de um problema que fazia com que o sistema de raios parasse de funcionar.
• Correção de um problema que impedia tornados de serem posicionados corretamente em um nível.
• Correção de um problema com o GameEffects na versão.
• Correção de um problema com o arco de raio que causava falta de memória.
• Várias correções no Rain Gem incluem um problema com o brilho e a reflexão, as propriedades de
neblina e o nome de sombreamento de chuva.
• Os gems agora são identificáveis por nomes acessíveis, em vez de apenas GUIDs.
• Os gems que não carregam corretamente agora geram uma mensagem de erro em vez de apenas um
aviso.
• O arquivo wscript gerado pelo gem não falha mais em Darwin no macOS.
• A chuva no GameSDK agora compila na versão quando compilada com um projeto que tenha o Rain
Gem ativado.
• A compilação de versão do GameSDK agora cria com êxito projetos que incluem o Boids Gem.
• A compilação de versão do GameSDK agora cria com êxito projetos que incluem o Snow Gem.
• A compilação de versão do GameSDK agora cria com êxito projetos que incluem o Tornadoes Gem.
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• As compilações de versão agora são bem-sucedidas para compilações com o GameSDK e um projeto
com o GameEffectSystem Gem ativado.
• As compilações de versão agora são bem-sucedidas para compilações com o GameSDK e um projeto
com o LightningArc Gem ativado.

Níveis e ambiente
• Remoção da opção Calculate Terrain Sky (Calcular céu do terreno).
• Correção de declaração no terreno ao criar um nível com uma diferença de RGB versus BGR.
• Correção de um problema com Generate Terrain Texture (Gerar textura do terreno) que fazia com que
as cores de terrenos pintados de vermelho e azul fossem trocadas.
• Correção de um problema que impedia o pintor da camada do terreno de atualizar após carregar
camadas a partir de um arquivo de camada (.lyr).
• Correção de um problema que causava sombras mesmo após a exclusão de vegetação do terreno.
• Correção de um problema com o skybox que causava cortes e outros erros visuais.
• Ao usar a opção Refine Terrain Texture Tiles (Refinar os blocos de textura do terreno) em Terrain
(Terreno), o primeiro refinamento resulta em 256 x 256 blocos. O refinamento subsequente resulta em
512 x 512 blocos.
• Ao usar a opção Enable Noise (Habilitar ruído), o valor de escala padrão agora é 5 e o valor de
frequência padrão agora é 100. Isso permite a gravação com ruído em vez de permitir apenas extrusões
de ruído.
• Ao se adicionar uma nova camada, a textura da camada padrão agora é grey.dds.
• Adição de uma barra de progresso para alterações na resolução de bloco do terreno.
• Várias correções na oclusão de chuva e no armazenamento em cache de estado que funcionavam
incorretamente quando a reversão de profundidade era alternada.

Lumberyard Editor
• O editor não para mais de funcionar quando você seleciona e gira vários pontos de equalização do ator.
• Correção de um problema que resultava em uma textura e as palavras "compiling texture" sobrepostas
no nível.
• Correção de um problema que causava a interrupção do editor ao usar o Navegador de ativos para
colocar um ativo em um nível vazio.
• Correção de um problema que causava a saída do editor se o arquivo INI e o executável do Lumberyard
Launcher não fossem encontrados.
• Correção de um bug no Lumberyard Editor que lentamente prejudicava o consumo de memória e a taxa
de quadros quando um segundo contexto de renderização fosse aberto.
• Correção da lógica de registro de retorno de chamada na classe PropertyCtrl para impedir
interrupções ao instanciar grades grandes de propriedade.
• Correção de sys_spec_ObjectDetail.cfg para remover os avisos de variável de console da
vegetação exibidos ao iniciar o editor.
• Correção de um problema que causava a parada do editor se o arquivo INI do Lumberyard Launcher
não fosse encontrado.
• Uma mensagem de erro não é mais exibida após abrir o Mannequin Editor várias vezes.
• É possível agora usar o comando quit para sair do console.
• Uma mensagem de erro da variável de console não é mais exibida após abrir o Facial Editor várias
vezes.
• Sombras quadradas não aparecem mais em torno de personagens no mapa CrashSite.
• A biblioteca de prefabs associada a um prefab processual agora salva antes de carregar e converter na
biblioteca.
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• Correção de um problema que fazia com que o terreno definido com altura 0 mudasse para altura
máxima após salvar e reabrir o nível.
• Correção de um problema que fazia com que o menu do botão direito do mouse fosse exibido – e
permanecesse estático – quando você movia a câmera para perto de um objeto selecionado no modo de
rotação.
• Correção de um problema que impedia a seleção de uma sequência quando a janela do Track View
estivesse encaixada.
• Correção de um problema que causava uma falha na geração do grupo AIM no Compilador de recursos
e impedia as posições de mira/visão de funcionarem corretamente.
• Correção de um problema que causava falha na asserção ao tentar criar um novo nível na depuração.
• Recuperação da entidade do GeomCache, que é usada para armazenar e reproduzir geometria
animada.
• Recuperação da entidade do CameraSource, que é usada para determinar a posição de referência a
partir da qual uma visualização de câmera com script procura.
• Remoção de uma mensagem de erro no Texture Compiler que afirmava incorretamente que o
ripple#01_24_ddn.dds não existia.
• Remoção de vários sistemas e arquivos não utilizados, como OLD_VOICE_SYSTEM_DEPRECATED.
• O editor não para mais de funcionar nas seguintes situações:
• Criação de um objeto 3D ou edição de um vértice, uma borda ou uma face
• Ao clicar em Generate Textures (Gerar texturas)
• Ao desmarcar a renderização de vegetação na barra de rolagem sem um nível carregado
• Criação de uma nova biblioteca e, em seguida, tentar desfazer a ação
• Clonagem de um grupo que inclui uma luz que você não pode ver
• Criação de um nível sem GameDLL
• Saída da configuração de depuração
• Ao desfazer uma área sólida
• Clonagem de um arquétipo na biblioteca de entidades
• Seleção do esqueleto errado
• Ao se criar um novo nível, os arquivos de dados do nível agora são criados conforme o esperado.
• Correção de um problema que impedia o editor de salvar primitivos do objeto (por exemplo, uma esfera
ou caixa) que foram criados em um nível quando o objeto foi o primeiro criado e selecionado na saída.
• Remoção de várias mensagens de erro e de aviso relacionadas à abertura de níveis com Perforce
ativado ou sem Perforce instalado/configurado.
• O Material Editor agora cria materiais na pasta correta.
• O Material Editor não inclui mais o botão Generate Cubemap (Gerar mapa de cubo). Você pode gerar
mapas de cubos usando testes.
• Os grupos de objetos estáticos de um objeto de vegetação não exportam mais para todos os tipos
de superfície vegetation que têm pelo menos um objeto de vegetação com o mesmo objeto estático
aplicado.
• No modo de jogo, o ponteiro do mouse agora se torna ativo fora da janela de exibição.
• Selecionar, editar, desfazer ou excluir um prefab agora funcionam corretamente.
• Recarregar uma biblioteca no Flare Editor agora funciona corretamente.
• A opção Clear Registry Data (Limpar dados do registro) não redefine mais atalhos durante o tempo de
execução.
• Objetos aleatórios não são mais desmarcados ao usar as opções de agrupar ou desagrupar.
• As constantes de sombreamento agora são atualizadas quando os valores mudam.
• Os modos de feixe obsoletos foram removidos. Você pode usar r_beams para alternar a renderização
de feixe.
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• A geração de teste agora usa intensidade SSDO completa.
• A geração de velocidade Gbuffer agora funciona corretamente quando a tesselação está ativada.
• Os mapas de cubo agora são usados para translucidez no sombreamento adiado padrão.
• A projeção de sombra agora está desativada com base na variável de console e_ObjShadowCastSpec
em vez de usar as especificações do sistema.
• Agora você pode usar m_TempMatrices[0][2] para mesclagem de sombra em cascata. Use
m_TempMatrices[2][0] para encaminhar sombras.
• A modificação de um objeto agora atualiza o mapa de sombra estática.
• Correção de um problema que impedia que objetos de serem ocultos se estivessem vinculados.
• O editor não para mais de funcionar ao acionar sequências no modo de jogo e, em seguida, carregar um
novo nível.
• O editor não trava mais se GeomCache está definido como Play + Loop em um .cax com uma duração
de um quadro ou menos (sem animação perceptível).
• O editor não para mais de funcionar enquanto navega em um nível no modo de jogo ou modo
independente.
• O editor não para mais de funcionar ao tentar sair enquanto o UI Editor ainda está aberto.
• Correção de vários erros e avisos que ocorriam ao carregar o mapa Trigger_Sample mapear usando o
Editor.exe.
• Correção do sistema de coordenadas de referência da ferramenta Move de forma que ele use como
padrão o Local.
• Agora você pode usar hífens ao nomear o nível na caixa de diálogo New Level (Novo nível).
• Uma mensagem de erro não é mais exibida se você tentar criar um novo nível sem um nome.
• O editor não para mais de funcionar quando UVs animados são usados em um cache tipo Alembic.
• O editor não para mais de funcionar ao trocar o material para o LightningArc Gem.
• Ao inserir o tempo inicial, final e atual para Time of Day (Horário do dia), você não precisa mais
pressionar Enter após a adição de cada valor para salvar os valores e tê-los efetivados no Lumberyard
Editor.
• Correção de um problema com o UseTerrainColor que fazia a vegetação das proximidades não ter cor.
• Correção de problemas de orientação com megatexturas e mapa de altura ao carregar no formato BMP.
Os BMPs são armazenados invertidos e, portanto, as megatexturas e os mapas de altura devem ser
invertidos para que a imagem aplicada seja exibida como vista nas ferramentas do DCC.
• Correção de um problema com a classificação dos fatores de escalabilidade de uma imagem de
referência. Anteriormente, os componentes de escalabilidade X e Y estavam alternados, resultando
na perda do fator de escala em uma dimensão. Os nomes das variáveis width (largura), length
(comprimento) e depth (profundidade) também foram renomeados.
• A entidade de quadros (chave-Z) agora enquadra as entidades para que os objetos sejam visíveis.
• A visibilidade dos raios de sol agora é inicializada corretamente após um carregamento de nível.
• O oceano especular agora é desenhado corretamente quando o jogo é executado.
• Os sombreamentos Waterfall.cfx, Sketch.cfxe Monitor.cfx não usam mais a constante de
sombreamento obsoleto Ambientop.
• A redefinição das configurações de hora do dia agora ajusta os valores para o padrão, como se um novo
nível tivesse sido criado.
• Os materiais atribuídos a um objeto de designer que eram exportados e, em seguida, adicionados de
volta ao editor como um pincel ou uma entidade agora são carregados corretamente com o objeto.
• A opção Global illumination (Iluminação global) em Render Settings(Configurações de renderização)
agora permite ativar ou desativar a iluminação global conforme o esperado.
• O Total Illumination v2 agora funciona corretamente sem exigir um novo carregamento de nível.
• Resolução de um problema com o nível Camera Samples ao carregar SamplesProjectLaunch.exe.
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• Correção de um problema com a atualização do painel de vegetação que fazia a vegetação se tornar
invisível.
• Correção de uma declaração de streaming de textura causada por inicialização atômica incorreta.
• Correção de um problema que fazia os ângulos de câmera e da física corresponderem ao nível de
amostra.
• O editor não para mais de funcionar ao carregar um nível, usando o Modular Behavior Tree Editor,
ou ao manter pressionada a tecla Shift e se mover enquanto vértices ou bordas são selecionados no
CryDesigner.

Lumberyard Launcher
• O botão Launch Editor (Iniciar o editor) agora inicia o Lumberyard Editor.
• Na página Summary (Resumo), a funcionalidade Copy to Clipboard (Copiar para área de transferência)
não inclui mais tags.
• Na página Required SDKs (SDKs obrigatórios), a coluna Status agora expande automaticamente para
exibir o status completo (Required, Missing etc.).
• O iniciador agora inclui descrições e instruções para os seguintes SDKs: AMD GPU Services (AGS),
Expat XML Parser, Lua, Lmza, Lzss, MD5 e Oculus.
• O log de erros agora oferece mais informações sobre o erro e por que ele ocorreu.
• Correção de um problema que impedia o editor executável de iniciar se o caminho do arquivo tivesse um
espaço.
• Correção de um problema que fazia o Lumberyard Launcher inicializar fora da tela.
• Correção de um problema que impedia a instalação correta do plug-in do Autodesk Maya.
• Correção de um problema que tornava o ambiente do Maya corrompido se uma variável de ambiente
personalizada fosse usada e o ambiente do Maya fosse instalado e desinstalado repetidamente.
• Correção de um problema causado por uma dependência do sistema de fonte de renderizador incorreta.
• Correção de um problema ao usar o IRenderAuxGeom.

Material Editor
• Novos materiais são criados em um diretório fora da raiz dev.
• O navegador de material agora usa caminhos relacionados ao diretório raiz do mecanismo
(\lumberyard\dev) em vez do diretório do jogo.
• A seleção do material de um objeto agora funciona corretamente.
• O novo método ScanDirectories foi adicionado e retorna caminhos de arquivo completos.
• Correção de um problema em que os arquivos sem submateriais mesclados usavam o caminho relativo
para o material como o nome do submaterial em vez de usar o nome base do arquivo como o nome.
• Correção de um problema que impedia a mesclagem correta dos materiais que não são multimateriais.
• Remoção de Fog (Névoa) do menu Settings (Configurações) na janela de visualização Large Material
(Material grande). Essa opção nunca foi totalmente implementada.
• A mesclagem de materiais recém-criados não cria mais uma entrada dupla para esses materiais no
painel em árvore.
• Interações com objetos e botões selecionados não serão mais desativados permanentemente se nada
for selecionado ao abrir o Material Editor.
• O Material Editor não para mais de funcionar se é deixado aberto e ocioso durante a noite.
• Correção de um problema que fazia com que materiais selecionados fossem desmarcados ao desfazer
as alterações no Material Editor.
• Correção de um problema que impedia os submateriais de serem excluídos corretamente.
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Materiais e sombreamentos
• Os materiais agora terminam a compilação conforme o esperado no Material Editor.
• O sombreamento DistanceClouds agora tem fatores em alterações na matriz de textura recebida, o que
permite o suporte de efeitos que manipulam as coordenadas da textura (como rotação de textura e a
oscilação).
• O sombreamento DistanceClouds agora é compatível com o empacotamento UV na textura difusa, que
permite a repetição de texturas.
• O editor não para mais de funcionar se você tenta executar ações em submateriais ou multimateriais.
• O editor não para mais de funcionar se você tenta excluir objetos de iluminação com diferentes
materiais. Para evitar que a interrupção do renderizador, você também deverá remover todas as faíscas
do Lightning Arc excluído. O renderizador tenta consultar o material armazenado no nó Lightning Arc
excluído.
• Remoção dos seguintes materiais obsoletos de dev\Engine\EngineAssets\Materials
\test: alphaTest, brick, cloak, cloth, cloud, concrete, displacementMap, distanceClouds, eye, eye2,
geometrybeam, glass, glow, hair, hair2, humanskin, humanskin2, illum, marble, monitor, metal,
particleimposter, particles, ping, referenceimage, scopes, templebeamproc, terrain, tessellation,
vegetation e waterfall
• Correção de um erro tipográfico em lighthousetemplebeam e atualização do caminho do arquivo
lighthousetemplebeam.mtl.
• Correção de um problema que impedia o sinalizador No shadows (Sem sombras) de funcionar
corretamente com uma malha de esqueleto. As chamadas de desenho para mapas de sombra agora
são filtradas por materiais, e os objetos animados agora respeitam a opção para projetar sombras
seletivamente.
• Correção de um problema que causava a exibição do texto "compiling textures" de modo espelhado em
amostras de textura.

Ferramentas Maya Lumberyard
• Restauração da funcionalidade do nó _group.
• Correção de um problema com a funcionalidade Export Selected to Alembic.
• A ferramenta Auto-Detect Geometry não detecta mais malhas de física como exportações de geometria
CGA.
• Correção de um problema que fazia a janela de ferramentas ser minimizada se o botão de ferramenta na
prateleira fosse pressionada enquanto a ferramenta era aberta.
• Correção de vários avisos de validador incorretos.
• Uma mensagem de erro não é mais exibida ao abrir arquivos do exportador do Maya de um local de
diretório com espaços no caminho.
• Correção de um problema que fazia a geometria exportar para o diretório raiz do arquivos em vez do
caminho de exportação atribuído.
• Correção de um problema que impedia a geometria de exportar se tivesse uma malha física associada
ao esqueleto.
• Correção de vários problemas relacionados a caminhos de arquivo (exibição, navegação e exportação)
persistentes ao exportar dados e adicionar geometria como um destino de exportação várias vezes.

Redes
• Correção de propriedades do servidor Lua para sincronizar corretamente na rede para clientes.
• Correção de um problema de cliente-servidor que impedia as animações de zumbi de serem atualizadas
corretamente no lado do cliente.
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• Correção de um problema que causava a interrupção do servidor dedicado à rede ao usar
sv_gamerules, preservando o uso de Game::GetCurrentGameRules() caso ele retornasse nulo
devido ao uso de regras sem suporte.
• Correção de um problema com o servidor dedicado à rede que fazia os clientes se perderem ao
recarregar o mapa.
• Correção de um problema com acesso à matriz não vinculada usada para selecionar um canal no
iterador de cache.
• Correção de um problema com objetos do jogo que não tinham o estado inicial correto se os dados de
réplica não fossem alterados desde que estivessem vinculados.
• Ativação do cache local de perfis de aspectos no CGameObject.
• Ativação de replicação de entidades sem CGameObject.
• O novo evento OnTerminate do Amazon GameLift agora é processado adequadamente.

Editor de partículas
• A janela de visualização agora é funcional e apresenta o sistema de partículas selecionado.
• O tamanho da partícula e as configurações alfa podem ser revertidos a partir de um valor zero.
• As curvas de rotação agora funcionam para partículas não 3D.
• As partículas de geometria agora escalam fora do Tamanho Y.
• Os emissores agora são atualizados quando e_ParticlesThread é igual a 0.
• A expansão de renderização esférica agora está de acordo com o eixo mais curto, que corrige
problemas de aspecto e ampliação.
• A memória não é mais substituída quando a memória de vértice de partícula é insuficiente.
• A partícula alpha em partículas refrativas não é mais substituída.
• Um problema que causava problemas de colisão e tempo e impedia decalques filho de criar ou colar foi
corrigido.
• As partículas suaves agora usam um expoente quadrático inverso.
• As variáveis de console de meia resolução agora são obedecidas corretamente.
• O menu agora é acionado apenas com o clique no botão esquerdo do mouse. O menu de contexto não
aparece mais ao clicar com o botão direito no campo de parâmetro de um menu.
• Nos menus de contexto do painel Attribute (Atributo), a opção Reset (Redefinir) agora é chamada Reset
default (Redefinir padrão).
• As curvas agora são carregadas corretamente.
• O editor não para mais de funcionar se você altera uma partícula com uma terminação com segmentos
terminados em zero.
• O editor não para mais de funcionar se você exclui uma partícula com um filho.
• O editor não para mais de funcionar se você cria uma partícula com um nome inválido (como uma que
usa símbolos) e, em seguida, fecha o painel Editor de partículas. Se você criar uma partícula com um
nome inválido, não adicione a partícula à biblioteca de partículas atual. Isso evita que a partícula inválida
viva de forma invisível na biblioteca de partículas.
• O editor não para mais de funcionar se você tenta alterar o campo Inheritance (Herança) para um filho
em um relacionamento de pai-filho.
• Partículas ativadas e desativadas em uma biblioteca agora são corretamente salvas quando a biblioteca
é salva.
• Correção de um problema que excluía emissores de partículas da biblioteca do nível se o nível fosse
salvo com alterações não salvas de partículas.
• Várias correções no Gradient Editor incluem o seguinte: o tamanho da janela agora é redefinido
corretamente para o tamanho original; o ícone do cursor permanece como o esperado ao arrastar os
quadros-chave para fora da área da janela de exibição; as alterações na caixa de texto Location (Local)
atualizam o gradiente e o triângulo principal.
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• Remoção de item do menu Add folder (Adicionar pasta) para tratar temporariamente os problemas que
causam a parada de funcionamento do editor.
• Ao duplicar uma pasta na biblioteca, agora você pode inserir um novo nome de pasta no mesmo nível da
pasta duplicada.
• Ao duplicar um emissor sem fornecer um nome, a duplicação agora recebe o mesmo nome do emissor
original e um número é anexado. O nome do grupo é chamado de Emitter name (Nome do emissor).
• Ao redefinir uma biblioteca de cores para o padrão, o nome da biblioteca agora é redefinido também.
• Correção de um problema que impedia o cancelamento do processo de criação de biblioteca de cores.
• A biblioteca de partículas ativa agora é exibida abaixo do cabeçalho do painel de biblioteca.
• Correção de um problema que fazia os emissores de partículas excluídos ainda emitirem.
• O editor não para mais de funcionar ao ajustar um emissor de partículas.
• O editor não para mais de funcionar após renomear vários emissores de partículas.
• O editor não para mais de funcionar ao carregar novamente uma biblioteca de partículas.
• O editor não para mais de funcionar ao adicionar emissores filho após aplicar a recuperação de dados
de uma falha anterior.
• A funcionalidade de redefinição da janela de visualização agora redefine todas as configurações,
incluindo cor de grade e cor de fundo.
• A cor do nome do emissor agora indica o estado ativado e desativado.
• O tamanho e a forma do gizmo agora aparecem fixos, independentemente do nível de zoom na janela
de visualização.
• O destaque de campo agora é azul em vez de preto.
• O gizmo do Editor de partículas agora funciona conforme esperado ao tentar aplicar rotação.
• O estado de visibilidade do gizmo agora é salvo nas sessões.
• A opção Remove Library (Remover biblioteca) agora fica esmaecida quando a biblioteca padrão está
ativa.
• A funcionalidade Reset to Default (Redefinir para padrão) agora funciona corretamente no Color Picker
(Seletor de cores) e Gradient Editor.
• O nome da biblioteca carregada atualmente agora é exibido.
• O local da panorâmica no painel de visualização não é mais redefinido ao girar a câmera ao redor do
emissor.
• O menu View (Visualização), Show Layout (Mostrar layout) no Editor de partículas agora expande-se
corretamente.
• A funcionalidade de recuperação de falhas agora é específica do nível para evitar que os usuários
recuperem bibliotecas de partículas de um nível não relacionado.
• Todos os menus no Editor de partículas agora são parcialmente transparentes.
• Agora você pode salvar a biblioteca Level (Nível) em uma biblioteca de partículas.
• Você não pode mais digitar texto nos menus suspensos.
• Agora você pode visualizar os emissores de partículas nos editores novos e antigos.
• Agora você pode reorganizar painéis com guias.
• Os atributos e as seções de pré-visualização não são mais preenchidos quando ocorre falha ao criar
uma nova partícula devido a glifos inválidos (como um espaço).
• A criação de um emissor filho não causa mais a redefinição do pai para o emissor padrão.
• A renomeação de uma nova partícula com subpartículas não adiciona mais uma nova partícula à lista
em vez de realizar a renomeação.
• A renomeação de uma partícula para um item que já existe agora acrescenta um identificador exclusivo
ao final do nome.
• Anteriormente, a contagem de partículas era encaixada no controle deslizante máximo e você podia
rolar além do controle deslizante máximo usando as setas. Você não pode mais usar esses controles
deslizantes ao inserir inteiros.
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• Correção de um problema com o seletor de cores que fazia exibição voltar para a visualização da grade
ao criar uma nova biblioteca.
• Correção de um problema que causava a perda de dados e corrupção ao tentar adicionar um diretório a
uma biblioteca de partículas.
• Correção de um problema com o carregamento de bibliotecas. A seguinte sequência agora funciona
corretamente: renomear um emissor, migrar para um diretório diferente, arrastar o emissor recémnomeado da biblioteca ao no editor de mundo, salvar o arquivo, salvar a biblioteca e carregar a
biblioteca.
• Correção de um problema que impedia a largura do painel de ser ajustada corretamente.
• Correção de um problema que causava a perda de dados recuperados do backup automático se o editor
desligasse antes dos dados terem sido salvos.
• Correção de um problema com lentidão de movimento panorâmico no painel de visualização.
• Correção de um problema que excluía um emissor inteiro ao pressionar a tecla Delete (Excluir) após
editar um campo de número.
• Correção de um problema que impedia o filho de um emissor recém-adicionado de ser exibido
corretamente. A configuração Show emitter with children (Mostrar emissor com crianças) no visualizador
agora funciona corretamente.
• Correção de um problema que exibia incorretamente os filhos de um emissor selecionado se a
configuração Emitter only (Emissor apenas) estivesse selecionada no visualizador.
• Correção de um problema que impedia a biblioteca de nível de carregar e ativar quando um nível fosse
carregado se o Editor de partículas já estivesse aberto.
• Correção de um problema que impedia o Editor de partículas de sair totalmente ao usar o atalho de
teclado para encerrar (Ctrl+Q).
• Correção de um problema ao arrastar e rolar na lista de emissores.
• Correção de um problema com o tempo de reprodução que causava alterações no valor Lifetime e na
seleção de jogo contínuo que era ignorado.
• Correção de um problema que causava a exibição do cursor no lado direito do campo de texto ao
renomear um elemento no painel Library (Biblioteca).
• Correção de uma anomalia gráfica ao editar o campo flutuante de velocidade de reprodução.
• Várias correções nos atributos do emissor incluem ajuste do percurso do parâmetro de guia e correção
da funcionalidade de seleção de entrada. Clicar duas vezes agora destaca todo o flutuante. O painel
de atributos do emissor agora fornece instruções se nenhuma biblioteca ou uma biblioteca vazia é
carregada.
• Vários aprimoramentos incluem truncamento de materiais e caminhos de textura para facilitar a leitura,
tornando o processo de rotação mais fácil de capturar e a cor de destaque dos campos de dados
consistente.
• Agora você pode desfazer uma colagem de toda uma categoria de parâmetros.
• As opções do menu de contexto Undo (Desfazer) e Redo (Refazer) agora estão disponíveis para os
parâmetros.
• A função de emissor duplicado agora diferencia maiúsculas e minúsculas ao buscar um novo nome para
o emissor duplicado, impedindo que os dados sejam substituídos.
• O uso de materiais como uma partícula não desativa mais a textura lado a lado.
• Usando uma combinação de Tesselation, Facing, Speed e Light Source as partículas não são mais
renderizadas como quadrados grandes e pretos.
• Remoção de linhas horizontais pretas que causa distúrbio visual no painel Parameter (Parâmetro).
• Correção de um problema que causava alteração do layout padrão para uma configuração alinhada
horizontalmente ao abrir e fechar o Editor de partículas.
• Correção de um problema que impedia a biblioteca de nível de limpar o sinalizador modificado,
resultando em solicitações para recuperar alterações não salvas que não existiam.
• Correção de um problema causado por escalabilidade contínua de um emissor de partículas no nível em
que tratava partículas como fontes de luz.
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Identidade do jogador
• Adição de funções PlayerAccess Lambda no gerenciamento de recursos e adição da capacidade de
funções Lambda para descobrir seu bucket e chave de configuração atual.
• Implementação do controle de acesso do jogador para restringir o acesso do jogador a recursos
específicos.
• O grupo de identidades do jogador na implantação da versão configurada agora é usado.
• Adição dos seguintes comandos à CLI da AWS: addLoginProvider, removeLoginProvider,
updateLoginProvider. Esses comandos chamam a interface do AWS Key Management Service
(AWS KMS) e a interface do Lambda, atualizam o handler de recursos personalizados e adicionam as
chaves do KMS à definição de projetos.

Prefabs
• Correção de um problema de otimização que causava atualização lenta das propriedades do objeto
quando estavam nos prefabs.
• Correção de um problema que causava atraso de um prefab ao tentar copiar, mover ou excluir 10 ou
mais nós de gráfico de fluxo.
• A alteração de um objeto que faz parte de um prefab propaga o objeto e suas alterações para todos os
prefabs do mesmo tipo. Prefabs anteriores estavam sendo destruídos e recriados.
• A extração de um prefab remove todos os prefabs do mesmo tipo no nível.
• Copiar e colar nós remove todas as entidades atribuídas a esses nós.

Configurador de projetos
• Os projetos recém-criados agora aparecem corretamente na lista de projetos.
• A criação de projetos não resulta mais em arquivos Projects.json interrompidos.
• O Configurador de projetos não falha mais ao tentar desativar um gem que já estava desativado.
• Um projeto existente não é mais apagado quando você tentava criar um projeto a partir de um modelo e
usar o nome do projeto já existente.
• O Configurador de projetos agora compila corretamente ao usar lmbr_waf e apenas compila no perfil do
Windows e perfis de depuração.
• O Configurador de projetos não duplica mais enabled_game_projects.
• Clicar o GUID no Configurador de projetos agora abre o diretório gem correto.
• A funcionalidade da linha de comando Execute agora funciona corretamente no SampleProject e
EmptyTemplate.
• As compilações agora são concluídas mesmo que o Configurador de projetos não encontre
dependências QT.

Renderizador
• Um caso de extremo existe quando o vetor de sol se alinha precisamente ao extremo de um plano
distante, fazendo com que todas as projeções de sombra sejam removidas e resultando em ausência
de sombras. Esse problema agora está corrigido e as sombras aparecem corretamente para esse caso
extremo.
• Os modos de mesclagem r16f e recorte de oclusão que interpretavam dados FP16 como FP32 em
hardware que não é compatível com destinos de renderização FB32 foram corrigidos.
• O sombreamento WaterVolume agora tem valores mínimos de 0.01 agrupamento lado a lado,
agrupamento lado a lado de detalhes e agrupamento lado a lado de ondulações de chuva para evitar
artefatos visuais quando o valor está definido como 0.
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• O sinalizador de tempo de execução de sombreamento lado a lado agora é ativado apenas quando a
variável do console variável é definida.
• Agora você pode usar os parâmetros de forma em vez de AttenuationBulbSize para luzes de área
esférica.
• Para ignorar a renderização de objetos transparentes, r_UseAlphaBlend e r_TransparentPasses
foram substituídos.
• Extensão dos sinalizadores de especificação mínima para projeção de sombreamento nos dados de
terreno para oferecer suporte a todas as especificações.
• Correção de um problema com mapas de sombreamento de terreno. Use e_GsmCastFromTerrain e
defina o valor como 1.
• Renomeação do arquivo surface_flow.tif para surface_flow_ddn.tif impedir que mensagens
de aviso sejam exibidas.

Compilador de recursos
• O Compilador de recursos não para mais de funcionar ao tentar calcular a aspereza do material fora dos
limites. Essa correção remove todos os artefatos visuais causados pelo erro.
• O Lumberyard Editor agora compara os períodos de modificação de arquivos em um PAK com os
arquivos em disco. O editor não recompila mais um recurso que esteja presente em um arquivo PAK e
seja mais recente do que o recurso não compilado no disco.

Gerenciamento de recursos
• Adição de modelos de gerenciamento de recursos para os recursos do projeto de exemplo.
• Adição das seguintes dependências da CLI para a pasta 3rdParty: SDK Python e Python da AWS.
• Você pode configurar o código de função Lambda em diferentes implantações.
• Você pode especificar as permissões para uma função Lambda usando o mesmo método que você usa
ao definir outras permissões em modelos do Lumberyard.
• Você pode atualizar a implantação padrão que aparece na Lumberyard Editor em AWS, Active
Deployment (Implantação ativa).
• Você pode especificar permissões de usuário por recurso ou implantação. O handler de recursos cria,
atualiza e exclui uma função do IAM em resposta aos tipos de solicitação para criar, atualizar e excluir,
respectivamente. O handler de recursos também adiciona ou remove os recursos identificados para ou a
partir de funções definidas para um projeto.
• Você pode usar as definições de recursos Custom::PlayerAccess para especificar os recursos que
um jogador pode acessar e as permissões que o jogador necessita para acessar esses recursos.
• Atualização do código de função Lambda para mapear nomes de recursos lógicos para nomes de
recursos físicos.
• A ferramenta da linha de comando agora pode ser usada para fazer o seguinte:
• Adicionar ou remover a definição de um recurso em um projeto.
• Adicionar ou remover a definição de uma implantação em um projeto.
• Atualizar implantações e recursos individuais.
• Preparar o código da função Lambda de um recurso para que ele possa ser usado para criar e
atualizar os recursos AWS::Lambda::Function definidos nos seus modelos de recursos.

Sample Project
• Um novo exemplo de conquistas demonstra como desbloquear uma conquista.
• Um novo exemplo de presente diário demonstra como especificar e conceder tarefas e presentes,
associar o campo de data de término e criar uma tabela de pesquisa de dados do jogo.
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• Um novo exemplo de mensagem do dia demonstra onde armazenar mensagens e como elas são
exibidas em um jogo.

Track View
• Agora você pode usar o FBX para importar e exportar animação de câmera entre o Autodesk Maya ou o
Autodesk 3ds Max e Lumberyard Editor.
• O Track View não para mais de funcionar quando você ajusta os identificadores de Hora de início/Hora
de término no Animation Track para um AnimObject e o foco do ponteiro do mouse muda as janelas.
• Correção de um problema que causava a exibição dos botões fora da caixa de diálogo Customize Track
Colors (Personalizar cores de trilhas).
• O formato de arquivo não é mais redefinido quando você seleciona diferentes itens de renderização na
caixa de diálogo Batch Render (Renderização de lote).
• Os valores inferiores a 0,25 agora são respeitados quando você renderiza quadros no disco.
• A barra de ferramentas de trilhas não adiciona mais incorretamente os botões Track Add (Rastrear/
adicionar) para qualquer nó com mais de 22 trilhas possíveis.
• As câmeras importadas do Autodesk 3ds Max não têm mais uma rotação extra de 90 graus.
• Agora você pode importar Campo de visão de câmeras do Autodesk Maya. As câmeras do Maya usam o
FocalLength para representar o campo de visão.
• Os valores agora são exibidos na caixa de diálogo Edit on Spot (Editar no local) quando você clica duas
vezes em um quadro-chave.
• O cabeçote de reprodução não avança mais além do término de uma sequência quando você pressiona
Play ou a barra de espaço enquanto o cabeçote de reprodução é parado no final.
• A trilha de animação no AnimObject não impede mais que os limites de interface para períodos de início
e término de quadro-chave sejam definidos corretamente.
• A opção do loop de animação em um AnimObject não ignora mais os períodos de início e término depois
da primeira iteração.
• Os controles deslizantes de valor agora funcionem adequadamente.
• O editor não para mais de funcionar quando você adiciona quadros-chave do Mannequin a um nó do
Mannequin sem um conjunto controlador de ações.
• O editor não para mais de funcionar quando você usa UVs animados em um cache tipo Alembic.
• O editor não para mais de funcionar quando trabalha com ComboBoxes e keyframes.
• Correção de um problema que substituía os períodos de início e término quando você selecionava um
keyframe de trilha de animação em um animObject.
• Correção de um problema que causava nós duplicados em uma sequência quando você excluía uma
sequência e desfazia essa ação.

Twitch ChatPlay
• Ao se conectar ao Twitch IRC, os nomes de canal não diferenciam mais maiúsculas e minúsculas.
• Os canais Twitch ChatPlay agora fecham corretamente na destruição.
• O Twitch ChatPlay foi atualizado para garantir que nenhuma espera ocorra durante a implementação.
• Os eventos não inicializados agora são implementados para os nós ChatPlayChannel e
ChatPlayKeyword, que não inicializam referências mantidas de canal e palavra-chave,
respectivamente.

UI Editor
• O menu Recent Files (Arquivos recentes) agora é específico do projeto e ainda é exibido mesmo quando
a lista de arquivos está vazio.
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• As configurações UI Editor agora são armazenados em um formato de arquivo .ini em vez de registro.
• Agora você pode definir o efeito de fonte no componente Text (Texto) usando uma lista suspensa.
• Agora você pode executar operações de movimentação no espaço Local ou View (Visualização) usando
a barra de ferramentas do sistema de coordenadas.
• Clique com o botão direito do mouse na janela de exibição para escolher opções no menu de contexto.
• Ao usar o gizmo Resize (Redimensionar) com várias seleções, apenas os elementos sem um elemento
pai selecionado são redimensionados.
• O gizmo Resize (Redimensionar) agora é redimensionado ao redor do ponto central.
• Os ícones de ancoragem agora são exibidos em destaque para indicar o arraste das âncoras.
• Para criar texturas mais nítidas, os elementos da interface do usuário agora são desenhadas com
vértices ajustadas ao pixel mais próximo.
• As caixas de seleção nos elementos agora têm dois pixels de largura.
• Usar Ctrl + clique para selecionar várias opções agora funciona corretamente na janela de exibição.
• As telas de interface do usuário agora carregam corretamente no iOS.
• A declaração ocasional "Unexpected value for m_interaction type" foi corrigida.
• A definição da escala do elemento de interface como 0 não causa mais problemas.
• As interações do painel Property (Propriedade) não são mais corrompidas depois que você entra e sai
do modo de jogo.

Sistema de compilação do Waf
• As instalações ausentes de IncrediBuild não impedem mais que as compilações sejam bem-sucedidas.
• A vinculação no IncrediBuild agora funciona corretamente. O nome da biblioteca que está sendo
vinculada agora é exibida. Clique duas vezes no nome da biblioteca para ir ao log.
• Os atributos executáveis agora estão definidos como lmbr_waf.sh.
• Os logs de falhas agora incluem informações que podem ser usados para a solução de problemas.
• Correção de um problema que causava substituição das capacidades definidas pelo usuário no
Lumberyard Launcher ao executar o Waf configure.
• As operações de link simultâneas agora são limitadas para evitar excesso de tempo de compilação e
vinculação.
• Os arquivos uber de compilação agora funcionam corretamente.
• A geração de arquivos de solução não é mais impedida ao usar o Lumberyard com o Visual Studio 2015.
• O script Qt.py do Waf não causa mais inclusão errôneas de BINTEMP no editor WSCRIPT.
• Os erros de link no RC em win_x64_performance foram resolvidos.
• As configurações que não podiam ser criadas a partir da solução do Visual Studio foram removidas.
• As configurações de desempenho e versão não impedem mais a compilação correta de
dedicate_server e game_and_engine.
• O AISystem e outros sistemas não são mais recompilados desnecessariamente quando você cria Waf.
• DLLs não são mais reconstruídos sem alterações dependentes. Essa correção também impede a cópia
de arquivos desnecessários em cada compilação.
• A compilação não falha mais persistentemente ou aleatoriamente quando você usa IncrediBuild.
• A compilação Waf não falha mais ao compilar o EmptyTemplate na primeira tentativa.

Diversos
• O plano de chão não é mais recortado na janela de exibição quando você olha para baixo usando a
câmera do Fly.
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• O menu de contexto para seleção de objeto da janela de exibição não impede mais o funcionamento
correto do menu de contexto Reload All Scripts (Recarregar todos os scripts).
• Não há mais um problema com o Smart Object Editor (Editor de objeto inteligente) sem o arquivo Libs/
smartObjects.xml quando você o inicia pela primeira vez em um novo nível.
• A ferramenta Pivot (Pivô) não é mais redefinida para a origem do objeto quando você alterna os modos
da ferramenta.
• A roda de rolagem do mouse agora rola corretamente na janela, caixa de diálogo ou exibir o que está
sob o cursor.
• Os usuários não são mais impedidos de mover itens entre camadas.
• Agora é possível usar a linha de comando para substituir as variáveis do console.
• O editor não para mais de funcionar quando você ativa a variável de console e_GsmStats.
• Correção de um problema que causava a parada de funcionamento dos testes de unidade.
• Correção de um problema de integração do Perforce que afetava o desempenho do Layer Editor.
• Correção de um problema que causava o desaparecimento dos comandos de shell do RC no menu dos
arquivos PNG.
• Correção de um problema que fazia uma área de gatilho ser removida do gerenciamento de gatilhos em
tempo de execução e desabilitava os objetos nessa área para que não interagissem com o gatilho.
• O analisador XML para boolianos agora é compatível com verdadeiro/falso.
• Correção de um problema com o navegador do servidor que falha ao tentar ingressar no mesmo servidor
duas vezes. Quando o identificador de pesquisa é liberado, o DemoServerBrowser agora limpa os
resultados da pesquisa armazenados em cache que são inválidos.
• Ao armazenar texturas, a textura da camada pesquisas arquivos .dds e .tif.
• Os nós de fluxo agora podem ser registrados várias vezes.
• No Lumberyard Editor, CLevelSystem::LoadLevel agora chama
C3DEngine::InitLevelForEditor em vez de C3DEngine::LoadLevel.
• Nas ferramentas 3DS Max Lumberyard, o botão Show in Explorer (Mostrar no Explorer) agora navega
para a saída conforme o esperado.
• Os seguintes problemas foram resolvidos: desligamento anormal ao carregar o CrashSite, erro
ao gerar mapas de cubos, bug ao carregar materiais de um caminho de módulo, o Lumberyard
Editor para de funcionar quando mudar para um nível recém-criado, caminho incorreto no arquivo
PropertyProfiles.cpp, nome da função incorreto (GetMemoryStatistics) no arquivo
ScriptBind_Game.h, e muito mais.
• Correção da divisão por zero ao carregar mapas com tamanho de setor 0 ou número 0 de setores.
• Correção de um problema que causava a interrupção do editor ao carregar uma textura Gem no UI
Editor duas vezes.
• Correção de um problema que fazia a câmera ser colocada no nível do solo ao executar o jogo no nível
PCLauncher.
• Correção de um problema que impedia o PCLauncher de iniciar.
• Correção de um problema com o tratamento de caso no TextureCompiler.
• Correção de declaração ao carregar uma textura de um navegador do arquivo.
• Correção de relatório de erros sem fundamento ao gerar mapas de cubos.
• Correção de vários problemas causados por:
• Carregamento de arquivos de configuração que não terminavam em nulo
• Tentativa de ingresso no mesmo servidor duas vezes
• Vinculação de duas entidades
• Abertura ou criação de um nível quando ele já está aberto
• Correção de um problema que resultava em uma entidade com física e nenhum componente de
renderização.
1087

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Correções

• Correção de um problema que causava a interrupção do editor ao examinar materiais ou
WaterFogVolume.
• Correção de um problema que causava a interrupção do editor ao carregar um segundo mapa
CHeightMap::GetSurfTypefromUnits().
• Correção de um problema que resultava quando partículas herdadas de um pai que estava desativado.
• Correção de problemas de cor sRGB que causava a exibição de texturas 2D excessivamente escuras no
jogo e no UI Editor.
• Correção de problemas de FX e sombreamento de céu que gerava erros.
• Correção de um problema que fazia com que o pipeline Assert Filter no navegador de ativos tivesse
problemas de renderização da interface do usuário.
• Correção de um problema que impedia alguns comandos de serem chamados no Lumberyard Editor.
• Correção de problemas associados à mudança de layout da janela de exibição com um objeto de
designer selecionado.
• Remoção de todo o código de mundo segmentado.
• Agora as entidades GeomCache reproduzem transformações de nó (escala, conversão e rotação) de
caches tipo Alembic.
• Os artefatos de compactação UV são fixos para que as coordenadas UV de caches tipo Alembic
mapeiem corretamente texturas 2D em uma superfície 3D.
• As instâncias de personagens agora renderizam adequadamente no Lumberyard Editor.
• Os materiais do VolumeObject de ativos do mecanismo não aparecem mais em preto e não produzem
um número excessivo de mensagens de erro.
• Várias outras correções incluem interrupção do servidor dedicado na inicialização, falha de lobby e
arquivos PAK que causam falha do modo de lançamento e falha do renderizador no lobby online com a
compilação de depuração.
• Ao criar um novo nível, o nome pode ter somente caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
• No modo jogo no Lumberyard Editor, a janela de exibição da câmera do jogo agora sincroniza com a
taxa de proporção da janela de exibição do editor (largura e altura).
• A janela Terrain Texture Layer (Camada de textura do terreno) agora é exibida como esperada após a
seleção de uma camada de terreno.
• O NavigationSeedPoint agora destaca as ilhas de malha de navegação conforme o esperado.
• O painel Property (Propriedade) no Material Editor agora renderiza corretamente na inicialização.
• O nó Group no RPG Sample Launcher agora é carregado corretamente.
• O console do servidor dedicado agora é fechado corretamente.
• As transformações do sistema de coordenadas do espaço de exibição agora funcionam
adequadamente.
• Agora você pode selecionar entidades após desmarcar uma entidade no modo de rotação.
• A ferramenta Rotate (Alternar) agora aproveita o eixo do mundo quando definido no modo de mundo.
• O editor não para mais de funcionar quando ao girar um objeto de designer e, em seguida, selecionar
outro objeto de designer.
• A opção Undo (Desfazer) agora funciona corretamente no Fluxograma Editor.
• Agora os scripts recebem o sinal apropriado quando o botão Physics (Física) é selecionado ou o jogo
está em execução e os scripts são recarregados ou foram recém-criados.
• Correção de um problema que causava o fechamento da caixa de diálogo New Level (Novo nível) e não
era exibida novamente após inserir um nome de nível já existente ou vazio.
• Correção de um problema que resultava nenhum ativo disponível exibido no navegador de ativos.
• Correção de um problema que causava o deslocamento do ponteiro do mouse após a criação de um
objeto no modo de designer.
• Correção de um problema que causava a exibição de rótulos na janela de exibição separados de objetos
em visualizações sem perspectiva (esquerda, superior ou frontal).
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• Correção de um problema que impedia a importação de um nó exportado que foi anexado a vários nós.
• Correção de problemas de exibição de nós desvinculados no Fluxograma Editor.
• Correção de um problema que causava a interrupção do editor ao excluir uma ação personalizada ou
ação de IA.
• Correção de um problema que causava adição de comentários simples a um gráfico de fluxo e
desaparecimento de grupos criados em um arquivo de script de gráfico de fluxo ao carregar um nível.
• Correção de um problema que causava uma falha de declaração ao abrir o Material Editor.
• Correção de um problema com o nó Vec3:Calculate que causava a interrupção do editor.
• Remoção de vários arquivos e variáveis de console, incluindo LightBox.cpp, LightBox.h,
m_vFadeAABB, r_DeferredShadingLightBoxDebug e CLightBoxClassDesc.
• Remoção de uma declaração de CD3D9Renderer::FX_DrawInstances() que era acionada se
um sombreamento recebesse informações de vértice que não correspondiam ao layout desejado e
impediam a renderização de um objeto.
• Correção do funcionamento de RemoveOnTrigger conforme o esperado, que é destruir entidades no
volume do gatilho de proximidade.
• Várias correções às variáveis de console de sombra e luz incluem: atualização de dicas das ferramentas
e_ShadowsDebug e r_DebugLightVolumes; atualização de formatação de D3DShadows.cpp e
CD3D9Renderer::DrawAllShadowsOnTheScreen; remoção do método FX_CreateDeferredQuad
e das variáveis de console CV_r_debuglights e CV_r_ShowLightBounds, além da opção da
variável de console e_ShadowsDebug.
• Várias correções ao Lightbox incluem: remoção de recurso de limites de recorte de luz (use
caixas de recorte para recortar luzes); os sinalizadores obsoletos DLF_LIGHTBOX_FALLOFF e
DLF_HASCLIPBOUND afetados pela substituição de DLF_HASCLIPBOUND; remoção da caixa de
diálogo bDeferredClipBounds e bool bHasBounds bool; renomeação de UpdateLightClipbounds para
UpdateLightClipVolumes.
• Implementação de testes de unidade para a gravação e o sistema de leitura de arquivos Cry Pak.
Correção de bugs, incluindo um problema que impedia o CDR de ser lido no modo somente leitura e um
problema com o modo pelo qual arquivos sem nenhum byte eram tratados.
• Correção de um problema que impedia itens selecionados de serem atualizados no Object Selector.
• Correção de um problema de declaração que ocorria durante a tentativa de adicionar um objeto de
vegetação.
• Correção de um problema que causava o bloqueio da caixa de diálogo Layer List (Lista de camadas) ao
usar o Perforce.
• Correção de um problema que causava a interrupção de CryAction ao fechar o WindowsLauncher.
• Correção de um problema no AZCodeGenerator que causava uma condição de erro incorreto.
• Correção de natvis UUID para exibir o UUID real em vez de quatro valores de 32 bits.
• Correção de s wchar_t em sistemas operacionais não Windows.
• Correção de um problema com compilações baseadas em clang que fazia as sequências não citadas
na diretiva de definição do compilador serem tratadas como uma sequência de escape Unicode. Por
exemplo, diretórios que iniciam com "U" no caminho de base do Lumberyard são tratados como uma
sequência de escape Unicode, a menos que a diretiva de definição do compilador use aspas como "\U".
• Correção de um problema que impedia o Google de aparecer como uma opção no nó
ConfigureAuthenticatedPlayer.
• Várias correções incluem atualizações no Material Editor, correções de bugs do ReflectedPropertyEditor
relacionados a grupos e uma correção para a macro azvsnprintf para permitir o estouro de buffer se a
sequência fornecida for maior que o buffer fornecido.
• Correção de um problema que impedia a criação de um novo nível de uma pasta aninhada.
• Correção de um problema que causava uma mensagem de erro de compilação de textura para ser
exibida na inicialização.
• Correção de vários problemas de login e atualização do gerenciamento de credenciais para que seu uso
seja mais fácil com o Resource Management.
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• As entradas de registro do Lumberyard agora estão no mesmo local.
• Várias correções incluem adição da capacidade de exibir e selecionar funções no Lumberyard Editor,
além de ter essa função para determinar interações do AWS permitidas na interface do usuário.
• Os níveis recém-criados agora carregam corretamente em vez de exibir uma mensagem de aviso.
• O Lumberyard Editor agora reconhece um espaço de trabalho válido do Perforce.
• A configuração Release Server Only agora compila com êxito.
• Os sinalizadores de falha agora são corretamente redefinidos quando as texturas são carregadas, o que
impede mapas normais de terem conexões de textura rompidas.
• As texturas agora são recarregadas automaticamente após a compilação.

Problemas conhecidos
Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Beta 1.0:
• Se você usar o Windows 8 ou posterior em um monitor de alto dpi, o Lumberyard terá problemas
de escalabilidade de alto dpi que interferirão na usabilidade do layout e da interface do usuário.
Selecionar Disable display scaling on high DPI settings (Desabilitar o dimensionamento de exibição em
configurações de alto DPI) no editor.exe, a janela de propriedades não solucionará o problema.
Para resolver esse problema, execute um dos seguintes procedimentos:
• (Recomendado) Defina seu monitor com uma resolução que não seja de alto DPI. Na sua área de
trabalho, clique com o botão direito do mouse e selecione Screen resolution (Resolução de tela). Na
caixa de diálogo Screen Resolution (Resolução de tela), selecione 1920 x 1080 na lista suspensa
Resolution (Resolução). Clique em OK.
• Mantenha sua resolução atual e veja a interface do usuário do Lumberyard menor na tela. Vá para o
Painel de controle, Aparência e personalização. Em Tela, clique em Ampliar ou reduzir texto e outros
itens. Na janela Alterar o tamanho de todos os itens, mova a escala do controle deslizante para a
configuração menor para evitar que o sistema operacional seja aumentado. Clique em Apply (Aplicar).
Encerre a sua conta do Windows e, então, faça login novamente.
• Pode haver uma falha na execução do iniciador do Lumberyard se o msvcr120.dll não estiver
presente. Você pode resolver este problema instalando o Visual C++ Redistributable Packages para
Visual Studio 2013.
• Os caminhos de instalação que contêm espaços não são compatíveis. Se você instalar o Lumberyard
em um caminho com espaços no nome da pasta, o Lumberyard Editor e o Sistema de compilação Waf
não funcionarão corretamente.
• Se você usar o Perforce, algumas interfaces de usuário do editor interagirão com seu servidor Perforce.
Se a conexão com o seu servidor é ruim ou você está passando por outros problemas de conexão, o
editor da interface do usuário pode ser interrompido brevemente durante a tentativa de conexão.
• Os seguintes problemas são conhecidos no pipeline de ativos:
• Se você mudar as ramificações, deve reiniciar o Processador de ativos.
• Somente os tipos de ativos que têm uma implementação no mecanismo podem recarregar ao vivo.
• Ocasionalmente, um arquivo CAF pode falhar ao mover ou copiar da pasta de origem para a pasta de
destino. Para resolver este problema, recompile usando o arquivo AssetProcessorBatch.exe.
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• A funcionalidade de modo de jogo (Ctrl+G) não funciona como esperado depois de criar um novo
nível. Para resolver este problema, você pode salvar o novo nível imediatamente após a criação e, em
seguida, reabrir o nível do menu File (Arquivo) no Lumberyard Editor.
• Os tipos de dados CGA e ANM estão obsoletos.
• Você pode usar objetos de área para criar três zonas dimensionais em um nível que será usado para
acionar eventos. Se um jogador é detectado no volume de trigger de um objeto de área, o trigger é
ativado. Os gatilhos de área que usam o tipo de objeto AreaSolid como o volume de detecção do gatilho
não funcionam corretamente. Você pode usar o tipo de objeto Shape (Forma) em vez disso.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Lumberyard Editor:
• O editor não consegue iniciar ao compilar em depuração/perfil com a configuração editor and plug-ins
(editor e plug-ins). Você pode compilar usando a configuração all (tudo) em vez disso.
• O editor trava se você tentar configurar o LOD de origem antes de configurar o CGF de origem no
Gerador LOD.
• O editor trava se você usar o nó do gráfico de fluxo XML:SaveDocument.
• O editor para de responder ao sair se o relógio do sistema está impreciso.
• A opção Export Geometry (Exportar geometria) no menu File (Arquivo) não funciona para o formato de
arquivo FBX. A opção OBJ Export funciona corretamente.
• A propriedade UseTerrainColor na ferramenta Vegetation (Vegetação) no Rollup Bar não funciona
corretamente.
• Os seguintes problemas são conhecidos para a ferramenta do Geppetto:
• As opções Copy Path (Copiar caminho) e Show in Explorer (Mostrar no Explorer) no menu de contexto
não funcionam corretamente.
• A opção Clean Compiled Animations (Limpar animações compiladas) no menu File (Arquivo) não
está funcionando corretamente. Você pode resolver esse problema navegando para a pasta de cache
no diretório do mecanismo raiz (\lumberyard\dev) e excluindo a pasta que contém os arquivos
CAF sob o sistema operacional de desenvolvimento atual e o projeto de jogo. Essa ação força uma
recompilação de todas as animações.
• O controle deslizante Color Hue (Matiz da cor) no painel Animation Event Presets (Predefinições de
evento de animação) não parece deslizar na interface do usuário; no entanto, o valor é atualizado no
campo de texto Color Hue (Matiz da cor) e na janela de exibição.
• Os esqueletos exportados do 3ds Max que possuem valores de rotação diferentes de zero na junta
raiz, nos esqueletos ou os fictícios não são compatíveis.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Maya Exporter:
• Se um arquivo MTL estiver marcado como somente leitura, o botão Export Materials (Exportar
materiais) não exportará o grupo de materiais novamente. Em vez disso, será exibida uma mensagem
que diz, "0 arquivo de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode verificar
manualmente os arquivos MTL antes de exportar novamente.
• Se um caminho personalizado não existir, o material não será exportado quando você pressionar o
botão Export Materials (Exportar materiais). Em vez disso, será exibida uma mensagem que diz, "0
arquivo de material gravado." Para evitar que a mensagem seja exibida, certifique-se de criar todos os
caminhos personalizados antes de exportar.
• Ao usar o plug-in 3ds Max, você pode receber um erro de tempo de execução se tiver um objeto
selecionado com o modificador CrySkin e clicar com o botão direito do mouse para ignorar o menu.
1091

Notas de release do Lumberyard
Notas de release do Lumberyard
Problemas conhecidos

• Os seguintes problemas são conhecidos no Material Editor:
• A árvore de item do Material Editor exibe um caminho detalhado ao criar um novo material. Você pode
resolver esse problema atualizando a árvore de itens.
• O Sprite Border Editor no UI Editor não funciona para algumas texturas e mostra um tamanho de 0x0.
• Os seguintes problemas são conhecidos no Track View:
• Se sua sequência tiver o parâmetro Out of Range (Fora do intervalo) definido como Constant
(Constante) e você tentar renderizar uma sequência para MPEG, os quadros continuarão a renderizar
sem parar no final da sequência. Se você cancelar a renderização, será gerado um MPEG com todos
os quadros. Para resolver este problema, não defina Out of Range (Fora de intervalo) como Constant
(Constante).
• O letreiro da caixa de arrasto com o botão esquerdo do mouse para seleção de vários quadros-chave
não funciona.
• Se você iniciar o Lumberyard Editor com o Track View encaixado como um painel de editor, o
subpainel Key Properties (Propriedades da chave) dentro do Track View ficará permanentemente
desabilitado. Isso evita que você edite as chaves com o Track View. Para resolver esse problema,
desencaixe o Track View e reinicie o Lumberyard Editor.
• O Compilador de recursos pode ocasionalmente travar ao processar as texturas, como cubemaps. O
Lumberyard Editor vai resolver esse problema automaticamente recompilando o ativo afetado.
• Oclusão/obstrução pode funcionar apenas para SoundObstructionType MultiRays. A configuração
de entidades de áudio para uso do SingleRay não funciona corretamente para desenhar um raio de
oclusão.
• O nó Game:Stop não aciona ao sair do modo de jogo conforme o esperado. Se você usa o nó
Game:Stop para limpar atividades de gráfico de fluxo que usam recursos em andamento, essas
atividades podem permanecer ativas.
• Os seguintes problemas são conhecidos para na Amostra herdada:
• Se você estiver usando metralhadora pesada, a animação pode não ser exibida corretamente ao
entrar na visão de terceira pessoa no modo de jogo.
• Em uma compilação de depuração, você pode ver erros e advertências ao carregar os mapas, por
exemplo o mapa Woodland.
• No nível BeachCity_NightTime, as texturas de teatro estão escondidas devido a uma questão de
sondagem ambiental. Para resolver este problema e visualizar texturas novamente, desmarque Active
(Ativo) para EnvironmentProbe_theater no painel EnvironmentProbe Properties.
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