MagicQ versie 1.9.4.0
Vanaf MagicQ v1.9.4.0 worden MagicQ MQ40, MQ40N, MQ60, MQ100 Pro2014, MQ200 Pro2014,
MQ300 Pro2014 consoles niet langer ondersteund. Head-bestanden en Head Library-bestanden
kunnen nog steeds op deze consoles worden geladen.
Nieuwe functies
Timeline
Preview van de eerste CUE toegevoegd aan de stappenlyer met een track.
Audiometadata toegevoegd aan de tijdlijn. Knop toegevoegd om alle beatmarkeringen te
verbergen/weergeven.
Een knop toegevoegd waarmee de beatmarkeringen kunnen worden vergrendeld en onbedoelde
selectie/aanpassingen kunnen worden voorkomen.
Audio-golfvormen worden niet langer weergegeven met afbeeldingen van 30 seconden, het
nummer/de track wordt geanalyseerd en de gegevens worden opgeslagen in "show/audio/_bin". Als u
problemen ondervindt bij het laden van een golfvorm, verwijder dan de respectievelijke map/directory
die is aangemaakt in "_bin". Laad het vervolgens opnieuw en zorg ervoor dat u wacht tot u "Status:
Loaded" ziet.
Megapixel VR Helios support
Er is ondersteuning toegevoegd voor de Megapixel VR Helios LED-processor. Binnen MagicQ wordt
de Megapixel VR Helios behandeld als een mediaserver met controle over meerdere lagen (ook wel
MP Groups genoemd) elk met intensiteit, positie en kleurcontrole.
Terwijl mediaservers over het algemeen meerdere videolagen met verschillende posities en
afmetingen innemen en deze combineren tot één media-output, neemt de Megapixel VR Helios één
mediabron en verdeelt deze over meerdere LED-outputs op verschillende posities. Vanuit een
besturingsperspectief is het echter een vergelijkbare besturing van meerdere items met Intensiteit,
Positie en Kleur en met live previews.
In tegenstelling tot andere mediaservers wordt de Megapixel VR Helios niet bestuurd via DMX - in
plaats daarvan maakt MagicQ er rechtstreeks verbinding mee via het netwerk met behulp van de
openbare REST API die in de Helios aanwezig is, wat meer controle en flexibiliteit mogelijk maakt.
MagicQ converteert zijn intern berekende DMX-waarden naar geschikte waarden voor verzending via
de REST API.
De Megapixel VR Helios wordt gepatcht in het patchvenster door CHOOSE DIM/MEDIA te selecteren,
"mediaserver" te selecteren en vervolgens "megapixel" te selecteren. Dit zal automatisch 30
Megapixel Group 20ch heads patchen, elk met de naam MP GrpX waarbij X 1 tot 30 is. Het zal ook
een Media Server aanmaken in Setup, View System, View Media ingesteld op het type Megapixel VR
en verwijzend naar de gepatchte Megapixel heads. Elke head in MagicQ is standaard automatisch
ingesteld om een Megapixel Group (1 tot 30) te besturen - hoewel dit tijdens het programmeren kan
worden overschreven.

De Magapixel Group 20ch-personaity de volgende kenmerken:
Kanaal
1
2
3+4
5+6
7+8
9+10
11+12
13+14
15
16
17-20

Functie
Servernr. (Default op server 1 – d.w.z. eerste in Setup, View System, View Media)
Groepnr. – Megapixel groepnummer – automatisch default van 1..30 voor de 30
gepatchte heads
Intensiteit
Rood
Groen
Blauw
X positie over canvas
Y positie over canvas
Testpatroon. 0 voor geen, 1-5 patronen
Still store - 0 voor geen, 1-255 voor afbeeldingen uit still store
Gereserveerd

Merk op dat er geen correlatie is tussen de normale MagicQ-groepen en de MP-groepen op de
Megapixel VR Helios. Wanneer de Megapixel VR Helios vers is gepatcht in een lege show op MagicQ,
dan zullen de MP Groups worden gepatcht als Heads met Head-nummers 1 tot 30 in MagicQ. Er zal
slechts één MagicQ Group worden gegenereerd - waarin alle 30 MP Group-heads zitten. We raden
aan om de Megapixel VR Helios te configureren met één Megapixelgroep voor elk bestuurd LEDpaneel, beginnend bij Megapixelgroep 1.
Om verbinding te maken met de Megapixel VR Helios stelt u het IP-adres van de mediaserver in
Setup, View System, View Media in op het IP-adres dat de Megapixel VR Helios gebruikt
(weergegeven op het display op het frontpaneel) en stelt u vervolgens Live Preview in op Enabled.
Het Media-venster heeft nu een View VR weergave die kan worden geselecteerd door te schakelen
tussen de weergaven op de schermtoets linksboven. In VIEW VR wordt het hele venster gebruikt om
een groot voorbeeld van de mediaserver weer te geven. Merk op dat de Megapixel VR Helios de
vernieuwingsfrequentie van de preview beperkt tot elke halve seconde. In tegenstelling tot de View
Servers View in het Media venster, zal de Preview blijven verversen zelfs wanneer de Megapixel VR
Server niet geselecteerd is in MagicQ - waardoor de Preview constant bekeken kan worden, ongeacht
de geselecteerde heads.
De MP-groepen worden boven op de preview getekend. Door binnen een MP Group te drukken, wordt
deze binnen MagicQ geselecteerd. Het selecteren van een MP Group selecteert die MP Group (Head
in MagicQ) waardoor deze kan worden bestuurd. De MP Group kan rond het voorbeeld naar een
nieuwe positie worden gesleept.
10Scene
De 10Scene-muurplaten ondersteunen nu het ingedrukt houden van 10Scene-knoppen om het niveau
van de scène in te stellen. Nadat de 10Scene-knop een seconde is ingedrukt, zal het niveau, terwijl de
10Scene-knop ingedrukt blijft, gedurende een periode van 10 seconden tussen 1% en 100% wisselen.
Het normale indrukken en loslaten van knoppen wordt niet beïnvloed. De 10Scene-knop wordt altijd
geactiveerd tot 100% van de geprogrammeerde scène wanneer de knop voor het eerst wordt
ingedrukt en wanneer deze opnieuw wordt geactiveerd nadat de 10Scene eerder is losgelaten.
10Scene trigger op MQ250M/Stadium Connect/Compact Connect voert nu ook de normale externe
poortfunctie uit zoals bij oudere MagicQ-consoles / PC Wings met een DIN-type externe
poortconnector.
Andere wijzigingen
Bij het verwijderen van Pixelmapper en Media servers lagen uit het Patch venster, zal MagicQ nu ook
alle bijbehorende Media Server data verwijderen uit de Media Server lijst in Setup, View Media.
Toon werkelijke zonsopgang/ondergang tijden in geplande evenementen.

Optie toegevoegd om alleen geselecteerde heads van Head Cues naar Group Cues te converteren bij
het converteren vanuit de Cue Store.
De 2CMY, 3CMY, 4CMY FX zijn verplaatst naar de map Old FX om verwarring met 2Col, 3Col en
4Col te voorkomen.
Maak de achtergrondverlichting van de Cue Stack-knop rood wanneer ALT wordt ingedrukt om het
LAYOUTS-venster aan te geven.
In het Patch-venster zijn de Head-tabs nu alfabetisch gesorteerd om het gemakkelijker te maken om
Head-types te vinden.
Toon negatieve tijdcode waarden in Cue Stack venster in Caption en op TC Sim soft toets wanneer er
een TC offset is ingesteld voor de Cue Stack.
De Network Switch-instelling "Normal" is hernoemd naar "Enable IGMP Snooping". We raden aan alle
systemen te gebruiken met deze instelling "IGMP-snooping disabled".
Bij het upgraden naar deze versie van oudere versies is de Network Swicth-instelling (voor
MQ500/MQ70/MQ50) ingesteld op Disable IGMP Snooping.
Setup-optie toegevoegd in Setup, View Settings, Keypad & Encoders om de cursor automatisch naar
beneden te laten gaan bij enter.
In de Head Editor, bij het instellen van attributen voor Intensiteit, Pan, Tilt en Zoom de stel
standaardwaarden voor locate, highlight en lowlight in als deze nog niet zijn ingesteld.
Optie toegevoegd bij het converteren naar Group Cues om Groups te gebruiken met een enkele Head
erin.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met geplande gebeurtenissen waardoor ze op onverwachte tijden konden worden
geactiveerd.
Copy Cues Unlinked. Als je nu unlinked kopieert, zal het volledig ongelinkte Cues maken (behalve
degene die gelinkt zijn binnen dezelfde Cue Stack). #0028846
Gewijzigd in 1.9.4.0 als u een Cue Stack kopieert binnen een enkele Exec Grid, zal het de nietgekoppelde kopieeroptie respecteren. #0032895, #0030739
Er was een probleem waarbij de ENTIRE status niet kon worden overschreven wanneer de Cue
Storage-instelling was ingesteld op "Unlinked, no state". #0014232
Problemen opgelost die resetten veroorzaakten bij afsluiten bij gebruik van DJ-protocollen.
Oplossing voor het verwijderen van tijden uit Group Cues uit het Cue Stack-venster. Tijden kunnen
worden verwijderd in het Cue of Prog venster, maar niet rechtstreeks vanuit het Cue Stack venster.
Oplossing voor fannen van levels en tijden op groepen met elementselectie bij gebruik van Group
Cues.
Bij het importeren van Show Structure zou MagicQ Group Cues en Group FX incorrect laden.
Oplossingen voor het kopiëren van cues naar geselecteerde heads. 1) De FX-spread is niet correct
gerefereerd. 2) Kopiëren tussen heads met VDIM's werd niet ondersteund. #0033636
Group cues - wanneer paletten in cues worden gebruikt, gebruik dan alleen attributen van
verschillende heads voor Int, Pan, Tilt, Cyan, Yellow, Magenta, White, Amber, Zoom en Iris.

De Network Switch-instelling "Normal" werkte niet correct in recente versies. Een oplossing was om
op "Disable IGMP" of "Original" in te stellen.
Probleem opgelost met het instellen van Automs die verwezen naar Execute items met macro's.
#0033927
Probleem opgelost in Execute Windows met Solo-knoppen waarbij items die links van het
geselecteerde item zijn ingesteld een breedte hebben die groter is dan 1. Heeft geen invloed op
Execute items die zijn ingesteld op Solo in regio's. #0034227
Oplossing voor reset bij het instellen van delay of fade op Cue Stack stap zonder Cue. #0034378
Bij gebruik van Windows met een vast aantal rijen, voorkom dat de hoogte van de vakken verandert bij
opeenvolgende klikken / Lay-outs. #0033800, #0034252
Oplossing voor 10Scene-ID's bij aansluiting op de 10Scene-poort op MQ250M/Stadium
Connect/Compact Connect – in de ID's waren onjuist byte verwisseld.
Oplossing voor 10Scene remote trigger op MQ250-poort op MQ250M/Stadium Connect/Compact
Connect met automatiseringen - voorheen werden ze geactiveerd als Unit 240 en niet Unit 0
(ingebouwd).
Oplossing voor reset die optrad na het opnieuw patchen van de geselecteerde heads en drukken op
Layout 1. #0033961, #0033773
Oplossing voor Stadium Connect om te rapporteren dat het encoders heeft bij het reageren op
consolevragen - maakt ontgrendelen van MagicHD #0034301 mogelijk.
Probleem opgelost met het vernieuwen van Execute 2- en Execute 3-vensters - deed zich voor als
Execute 1-venster niet was ingesteld op hetzelfde raster als Execute 2 en 3. Betrokken versies alleen
vanaf 22 juli inclusief 1.9.3.x. #0034520
Timeline
Oplossing voor crash bij het verwijderen van een Flash met REM en het selecteren ervan. #0033406
#0033425
Minder geheugengebruik bij het laden van meerdere lange audiotracks, waardoor tracks van meer
dan 1 uur kunnen worden geladen. #0029738
Verbeterde weergavekwaliteit van audiogolfvormen in het tijdlijnvenster.
Voorkomen van invoer van blanco tekst in sectie en unieke markeringen.
De knoppen in de Cue Stack Audio-laag aangepast om de nieuwe informatie op te nemen.
Als grotere audiobestanden worden verwerkt, wordt feedback gegeven door gefaseerde "..." na het
woord "Bezig met laden" te gebruiken.
Door shift ingedrukt te houden en links te klikken en te slepen op de liniaal, kunt u rond de cursor
slepen.
Oplossingen voor gebruikersnamen die een punt bevatten en die voorkomen dat audiobestanden in
de tijdlijn worden geladen.
Oplossing voor offsets op tijdgecodeerde TC-tracks, wat betekent dat ze niet in de tijdlijn verschenen.

MagicQ versie 1.9.3.7
Opgeloste problemen
Verberg onverwachte statusvakken bij gebruik van Users en locked mode.
Voorkomen dat metadata-items worden opgeslagen/gelezen met meerdere aliassen en ongeldige
UUID's, wat resulteert in vertraagde reacties van multi-console.

MagicQ versie 1.9.3.6
Opgeloste problemen
Oplossing voor mogelijke reset bij het voor het eerst openen van Outputs - View Chans - View DMX View Move.

MagicQ versie 1.9.3.5
Nieuwe functies
MagicQ MQ50 Compact Console is uitgebreid om 8 Universes te ondersteunen.
Ondersteuning toegevoegd voor MagicQ Compact Connect en Mini Connect.

MagicQ versie 1.9.3.4
Nieuwe functies
Cue fader modes
Er zijn twee nieuwe fadermodes toegevoegd voor Stadium-consoles met gemotoriseerde faders: Cue
Fader-mode en Selected Heads Cue Fader-mode. Deze fader modes werken op een gelijkaardige
manier als de Intensities mode en de Sel Intensities mode - je kunt door de verschillende heads
bladeren - maar ze werken op de Cue data in plaats van op de programmer data.
In Cue Fader mode worden de intensiteiten van de heads in de huidige Cue (van de huidige playback,
of geselecteerd uit het Cue Window) op de gemotoriseerde faders geplaatst. Door de faders te
verplaatsen, worden die intensiteiten binnen de cue onmiddellijk bewerkt.
In Selected Heads Cue Fader mode worden de huidig geselecteerde heads getoond. Elke head, die in
de momenteel geselecteerde Cue wordt gebruikt, wordt als actief weergegeven. Heads die niet in de
momenteel geselecteerde Cue zijn, zijn niet actief. Het verplaatsen van een fader van een niet-actieve
Head voegt automatisch die Head toe aan de Cue op het niveau van de fader.
Door op de GO-knop te drukken, wordt de intensiteit van die head toegevoegd aan de cue op het
huidige uitgangsniveau.
Als u in beide modes op de Pauze-knop drukt, wordt de intensiteit voor die Head uit de Cue
verwijderd.
Zoals met alle veranderingen aan MagicQ show data, kan UNDO gebruikt worden om de Cue te
herstellen naar zijn vorige kanaalwaarden als kanalen per ongeluk worden
toegevoegd/gewijzigd/verwijderd.

Er is een snelkoppeling om naar de Cue Fader-mode te gaan - houd CUE ingedrukt en druk op de Stoets van de Playback. Dit maakt dat playback de momenteel geselecteerde en opent ook het CUEvenster met de gegevens.
Door op PAUSE te drukken in het handmatige crossfade-gedeelte keert u terug naar de normale
playbackfadermode, waardoor u snel kunt terugkeren naar playbacks.
De Cue Fader-mode kan ook worden geactiveerd/verlaten via de nieuwe UNFOLD CUE-softtoets in
het Cue-venster. De PREV CUE en NEXT CUE kunnen worden gebruikt om door Cues in een Cue
Stack te lopen.
De werkbalk van de Fadermode is opnieuw gemodelleerd om de extra opties toe te voegen. Nu is er
een speciale Selected Heads-knop aan de rechterkant om de Selected Heads-mode te selecteren.
Execute venster
Er is nu de optie om RELEASE toe te voegen met ASSIGN SPECIAL in het Execute-venster. Dit zal
alle Cues en Cues Stacks in dat Exec Grid vrijgeven. Als regio's in gebruik zijn, worden alle cues en
cues-stacks binnen de regio vrijgegeven. Als er timingknoppen in de regio zijn, dan wordt de actieve
tijd gebruikt voor de release.
De Setup-optie Run in Execute is nu uitgebreid om het gebruik van Exec Grid 2 tot 10 te specificeren
in plaats van alleen het huidige Grid te gebruiken.
De Setup-optie Playback Go/Pause use Execute Grid is nu uitgebreid om selectie van Grid 1, 2 en 3
mogelijk te maken.
De optie Timecode + Clock in Assign Special is hernoemd naar Timecode + Clock + PB.
Het is nu mogelijk om de huidige pagina en de volgende pagina te tonen in het Execute venster.
Selecteer ASSIGN SPECIAL, Timecode + Clock + PB en CUR PAGE of NEXT PAGE. #0019576
Prog Store
De MagicQ Programmer is verbeterd om een Prog Store te ondersteunen voor live operatie (busking).
Dit is een store met 12 programmeerstatussen die snel kunnen worden opgeslagen en opgeroepen
met één druk op de knop. De niveaus, tijden en FX in de Programmer worden allemaal opgeslagen.
Verborgen voor de gebruiker, gebruikt MagicQ de Cue Store om de Prog-statussen op te slaan als
Cues - beginnend bij de laatste Cue in de Cue Store, en ze te benoemen als Prog Store1 tot Prog
Store10. De Prog Store wordt opgeslagen in het showbestand, zodat de Prog Store een rustpauze of
een stroomonderbreking overleeft.
De Prog Store is toegankelijk via SPECIALE knoppen in het Exec-venster. Druk in het Exec-venster
op ASSIGN SPECIAL en selecteer PROG STORE. Voor elk Prog Store-item zijn er drie mogelijke
acties: Record, Include en Activate. Elke actie is beschikbaar voor elk van de 10 Prog Stores.
Door op een REC PS-knop (bijv. REC PS1) te drukken, wordt de huidige programmerstatus in die
Prog Store opgeslagen. De knop wordt actief weergegeven wanneer deze is geprogrammeerd.
Door op een INC PS-knop (bijv. INC PS1) te drukken, wordt de gespecificeerde Prog Store terug in de
Programmer geladen. De Programmer wordt automatisch gewist voordat deze wordt geladen - dus de
Programmer bevat alleen de inhoud van de gespecificeerde Prog Store. Het indrukken van een Inc
PS-knop in een Prog Store die niet is opgenomen, heeft geen effect.
Door op een REC PS-knop op een reeds opgenomen Prog Store te drukken, wordt de bestaande
Prog Store overschreven. Om een bestaande Prog Store te wijzigen, drukt u op de INC PS-toets,
wijzigt u deze en drukt u vervolgens op de REC PS-toets.
Door op een REC PS-knop te drukken wanneer de programmer leeg (gewist) is, wordt de
gespecificeerde Prog Store verwijderd.

Door op een ACT PS-knop te drukken, wordt die Prog Store geactiveerd en vrijgegeven zoals een
cue. Als deze Prog Store degene was die actief was in de Programmer dan wordt de Programmer
gewist zodat de Prog Store nu als een Cue draait zonder de Programmer. De Prog Store kan op elk
moment worden geactiveerd en vrijgegeven zoals een Cue totdat het Prog Store-item wordt verwijderd
(door het opnieuw op te nemen met de Programmer leeg).
Wanneer u op een ACT PS-knop drukt en er overlappende Prog Stores actief zijn, worden deze
vrijgegeven. Overlapping betekent dat de twee Prog Stores één of meer van dezelfde kanalen
aansturen.
Door op een INC PS-knop te drukken voor een Prog Store die actief is als Cue, wordt ook de Cue
vrijgegeven, zodat de besturing van die Prog Store nu volledig door de Programmer wordt gedaan.
MagicQ zal ook andere overlappende Prog Stores vrijgeven die momenteel actief zijn.
Er is een nieuwe Prog Store-mode toegevoegd aan de 4x3 Execute-knoppen op Stadium-consoles dit maakt gemakkelijke toegang tot de Prog Store-functie mogelijk zonder de speciale knoppen in het
Exec-venster toe te wijzen. De Prog Store-modus toont 4 Prog Store-items tegelijk, elk met een REC-,
INC- en ACT-knop. Paging kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot alle 12 Prog Stores.
Plot grids
Het algoritme voor het maken van grids vanuit de plotweergave is gewijzigd. Het is beter in het
plaatsne van elementen in het grid om relatieve posities met andere elementen te behouden.
Grids kunnen nu elk element in het grid plaatsen, zelfs als ze zich op dezelfde locatie in de
plotweergave bevinden.
Andere wijzigingen
De legende van de Grand Master wordt nu weergegeven wanneer Grand Master is ingesteld op
andere functies dan Grand Master.
Bij gebruik van de Cue Stack 1, Cue Stack 2 of Cue Stack 3 op de Grand Master, Sub Master of
Crossfade Master zal de Cue naam getoond worden.
Bij het mergen van paletten uit andere showbestanden laat MagicQ nu de namen en iconen
overeenkomen, zelfs als ze niet in dezelfde Palette ID's staan. Voorheen zou het een palet alleen
samenvoegen als het dezelfde ID had in de huidige show en de geïmporteerde show.
Een extra Highlight-optie toegevoegd in High/Low no Beam - dit negeert alle Beam-informatie in het
Head-bestand of Highlight/Lowlight Cue, zodat de Beam-attributen zoals Zoom afkomstig zijn van de
laatst gebruikte / programmer.
Higlight opties hernoemd om aan te geven dat High/Low de standaardoptie is voor alle
programmeermodes.
Bij het kopiëren wordt nu linked aangegeven in de statusbalktekst. De titel van het cue-venster toont
nu wanneer een cue is gekoppeld aan andere cues.
Op Stadium-consoles wordt bij het selecteren van Bank 2 of hoger van Playbacks het banknummer op
de pagina weergegeven en worden ongebruikte playbacks weergegeven als Bank 2 om het duidelijker
te maken dat deze hogere banken worden gebruikt. Dit moet verwarring voorkomen bij het per
ongeluk selecteren van deze banken. Het is ook mogelijk om vanuit het paginavenster terug te keren
naar Bank 1 met de knop SET BANK 1 soft.
Het bevestigingsvenster voor het instellen van de naam op paletten is verwijderd. Nu we UNDO
ondersteunen, is het gemakkelijk om onbedoelde namen ongedaan te maken.
In MagicQ PC wordt bij het wisselen tussen standaard paneelmode en Stadium paneelmode nu de
vensterlay-out behouden - voorheen waren alle vensters gesloten.

De MQ500 Single Monitor paneelmode is geüpgraded naar een MQ500M Single Monitor paneelmode.
De paneelmode van de MQ250M is verbeterd om de kleuren van de achtergrondverlichting van de
knoppen van de MQ250M weer te geven.
Opgeloste problemen
Solo-knop in Execute Grid werkt niet bij het wijzigen van de grootte van de knop bij gebruik van
aangrenzende Solo-knoppen. Solo-knop in een regio werkte goed. #0028836
Oplossing voor de volgende geplande events in het executevenster - het werd ook weergegeven als
het event niet op die dag was - gecorrigeerd zodat het nu alleen events van dezelfde dag weergeeft,
of events zonder datum. #0030810
Oplossing voor stand-alone MagicVis - fysieke positie en rotatie van fxitures werden niet correct
bijgewerkt als de netsessie-ID op de console niet nul was.
Oplossing voor reset bij het wisselen van pagina's tussen Cues met releasetijden en FX. Dit had
alleen invloed op enkele shows met zeer specifieke instellingen.
Fix voor Windows ingesteld op vast aantal rijen op MQ500M en andere consoles waar het aantal rijen
dat daadwerkelijk werd getoond onjuist was. #0032009
Oplossing voor het verwijderen van de laatste cue in de cue-stack die is ingesteld om niet terug te
keren naar stap 1 bij release, en vervolgens opnieuw te activeren met de FLASH-knop – dit kon een
reset veroorzaken. #0032669
Oplossing voor ALL + S van playbacks om de heads in de cue te selecteren - werkte niet correct.
#0030701, #0032467
Oplossing voor Execute Window View Max op Windows tekent soms inhoud voordat wordt
overgeschakeld naar de Full screen scherm en voordat de menubalk is verwijderd. #0032423
Oplossing voor artefacten die soms achterblijven wanneer de grootte van een Execute Window-box
wordt aangepast met behulp van de encoders. #0026001
Oplossing voor het verlaten van de highlight mode waardoor sommige lichten niet werkten tot aan een
clear. #0021017
De personality lowlight en highlight Cue werden niet toegepast op 1-kanaals heads. #0027057
Oplossing voor verkeerde indicatie van geselecteerd attribuut in Head Editor, View Ranges en View
Palettes #0028027
Oplossing voor het vrijgeven van Exec Region FX dat ook andere FX met dezelfde naam in andere
regio's vrijgaf. #0033036
Oplossing voor VDIM's op Dup Elements kan een reset veroorzaken bij het laden van shows met een
groter aantal universes, enkel van invloedf op v1.9.3.3.
Oplossing voor het instellen van meerdere waarden in het venster Palette View - soms was het
verkeerde kanaal ingesteld.
Bij gebruik van MagicQ in Stadium panel views zoals Stadium Connect, werd de Exec View Max niet
op volledig scherm getoond. #0033161
Oplossing voor weergave van paginanummers op MQ250M bij gebruik van Banks 2..X in MQ500M
Banking-compatibiliteitsmodus. Voorheen werkten in dit geval de paginaknoppen, maar de paginaindicatie werd niet bijgewerkt.

Oplossing voor het Playbacks 1..4 op de MQ500M Wing die niet automatisch naar 100% zouden gaan
als Cue Stack was ingesteld op toggle.
Bij het laden van showbestanden voert MagicQ nu extra controles uit op cues om te verifiëren dat er
geen dubbele kanalen in de cue zijn. Voorheen konden cues in sommige foutsituaties eindigen met
gedupliceerde kanalen die problemen zouden veroorzaken bij het opnieuw heradresseren / opnieuw
patchen.
Bij het heradresseren van meerdere heads naar het eerste vrije adres (bijv. +1-1) gebruikte alleen de
eerste head het eerst vrije adres, de rest volgde. Gewijzigd zodat het voor elke head afzonderlijk een
vrij adres vindt.
Oplossing voor PC Wing-snelkoppelingen POS+S, COL+S, BEAM+S om de respectievelijke paletten
1 tot 10 te selecteren. Deze sneltoetsen werkten niet meer sinds de paletselectie werd verwijderd uit
de bovenste soft-knoppen in deze vensters. #0032651
Oplossing voor reset in recente bèta's bij het verwijderen van Heads uit een show met FX.
Oplossing voor het indrukken van 4x3 macroknoppen als executes wanneer de opdrachtregel een
opdrachtsyntaxis had. In recente versies werkte de 4x3 Macro-knop niet wanneer de laatste
toetsaanslag Groep, Pos, Kleur, Beam enz. was...
Oplossing voor probleem met cues met dezelfde Group FX in een Cue Stack, waarbij de 2e keer dat
de Group FX werd geactiveerd, deze niet werkte. Deed zich voor toen slechts enkele attributen van de
eerste instantie van de Group FX werden gestopt, terwijl andere attributen doorgingen met de FX.
Hoogstwaarschijnlijk te zien met aangepaste gebruikerseffecten die veel attributen gebruiken.
Oplossing voor Choose Head van USB-stick, ADV VIEW die niet werkte in 1.9.3.3. #0033342
Oplossing voor het importeren van 3D-objecten in visualiser in het patchvenster, de omhoog- en
vooruit-as kan worden gekozen en correct werken. Ook milimeters en centimeters toegevoegd als
eenheidsopties.
Oplossing voor het selecteren van twee of meer Group FX in het FX-venster. #0033317
RELEASE ingeschakeld vanuit het Execute-venster om te worden gebruikt in het EXEC-venster
PRELOAD.
Gewijzigd zodat Group FX altijd draait op alle elementen van Heads die zijn ingesteld op IND, tenzij
elementen zijn gespecificeerd in de Group. Als Group FX voorheen was ingesteld op DUP
ELEMENTS, dan zou de FX alleen worden uitgevoerd op het eerste element van Heads ingesteld op
IND. #0033456
Oplossing voor probleem met Cue Stack-optie Flash always swaps bij gebruik op Bank 2 of hoger op
Stadium-consoles. De swap zou pas van kracht worden nadat Banks veranderd werden.
Oplossing voor crash bij het verwijderen van een Flash uit het tijdlijnvenster. #0033621

MagicQ versie 1.9.3.3
Nieuwe functies
Wanneer nu automatisch wordt gepatcht vanuit RDM of een visualiser van een derde partij, als er
niets eerder is gepatcht, wordt de optie om in de visualiser in te voegen (d.w.z. heads in de Vis
maken) automatisch ingeschakeld.
Expanding library head files
Vanaf v1.9.3.3 pakt MagicQ standaard niet langer de bibliotheekheadbestanden uit van het heads.allbestand naar de heads-map; in plaats daarvan leest het bibliotheek heads rechtstreeks uit het
bestand heads.all. Dit vereenvoudigt de installatie en vermijdt de noodzaak van tijdrovende
headexpansie.
Alleen Heads die door gebruikers zijn gemaakt of bewerkt, worden opgeslagen in de Heads-map.
Het uitpakken van bibliotheekheadbestanden wordt bestuurd door de optie Setup, View Settings,
Mode, Personality File Format. De opties zijn Original en Unexpanded.
Wanneer ingesteld op Original, paky MagicQ alle personalities uit van het heads.all-bestand naar de
heads-map, telkens wanneer het heads.all-bestand wordt gewijzigd of software wordt geüpgraded.
Indien ingesteld op Unexpanded, zal MagicQ het bestand heads.all niet uitpakken naar de Heads
map. Bibliotheekkoppen zijn rechtstreeks toegankelijk vanuit heads.all. MagicQ zal alle
bibliotheekkoppen uit de Heads-map verwijderen als ze daar eerder waren uitgepakt.
Timeline editor
Wanneer nu alleen een sectiemarkering is geselecteerd, kan het kleurlabelvenster worden geopend
door op encoder B te drukken, zodat u de kleur kunt wijzigen in een vooraf ingestelde kleur.
Elke rij bevat nu een nieuwe knop, wat betekent dat u snapping voor items erin kunt inschakelen. Dit
betekent dat bij het slepen van items binnen die rij of vanuit een andere rij, het mogelijk is om naar het
begin of einde van een item te snappen. Snappen is mogelijk voor het begin van een cue, fade en het
einde van een fade/cue. Het is mogelijk om naar het begin of het einde van een tijdgecodeerde
trackstap en alle markeringen te snappen.
Knoppen zijn verplaatst om consistenter te zijn en het hangslot en de vouwpictogrammen zijn
verbeterd.
Alle scheidingslijnen rond de knoppen zijn verwijderd voor een strakker uiterlijk.
Barnummers zijn toegevoegd voor belangrijke beatmarkers.
Fix voor in- en uitschakelen van een TC-track, zodat deze begint te spelen nadat deze is ingeschakeld
vanaf waar de tijdcode/afspeelkop zich ook bevindt. #0031549
Er is een probleem opgelost met pinnen waarbij het automatisch omhoog zou scrollen bij het slepen
van een item.
Er is een probleem opgelost waarbij het slepen van een selectie verder dan de linkerrand van de
tijdlijn de afstand tussen items veranderde. De hele selectie stopt nu met bewegen wanneer het eerste
item de rand raakt.
Fix voor items die schuifelen bij het slepen en positioneren van individuele items terwijl ingezoomd;
waar het zich aanpaste aan de tijdcode.

RDM
De kolommen in Net Manager, View RDM, aangepast om ze gemakkelijker leesbaar te maken - het
personaliteinummer en het totale aantal personalities staan nu rechts achter het model-ID.
Een patch-kolom toegevoegd om te laten zien wanneer fixtures in de show zijn gepatcht. Geeft een !
als de gepatchte Head in de MagicQ show niet overeenkomt met het fixture adres.
In Net Manager, View RDM, zal MagicQ, bij het aanpassen van hun adres of het wijzigen van hun
mode, de Head automatisch repatchen/morphen in de show als die Head oorspronkelijk was gepatcht
met PATCH RDM HEAD of met RDM auto Patch.
Als u op de Patch-kolom in View RDM klikt, springt u naar de bijbehorende Head in het Patch-venster.
In het Patch-venster, View Heads, is de binaire DIP-switchkolom nu verwijderd en vervangen door een
RDM UID-kolom. Dit toont een UID wanneer de head is gepatcht vanuit de Net Manager (handmatig
met PATCH RDM HEAD of met RDM auto Patch).
Als u op de UID in de patchweergave klikt, springt u naar de Net Manager, RDM View om de
bijbehorende RDM-gegevens weer te geven.
Track sheet
Het track sheet ondersteunt nu zowel FX als basisniveaus. Gebruik Soft-toets C om Base + FX
(standaard), Base Only of FX Only in te stellen.
Het Track-sheet kan de Delay- en Fade-tijden voor elke Cue weergeven - Gebruik soft-toets D Show
Times. Delay en Fade tijden kunnen worden ingesteld zoals in het Cue Stack venster.
Het Attrib Type, Attrib Mask, Attrib Disp en de opties SELECTED ONLY en HIDE UNUSED worden nu
opgeslagen in en opgeroepen uit Lay-outs, waardoor de vereiste weergave gemakkelijk kan worden
opgeroepen.
Level waarden in het tracksheet kunnen nu worden toegevoegd. Voorheen konden ze alleen worden
bewerkt. #0022122
Level waarden en FX in het tracksheet kunnen nu worden verwijderd. Indien ingesteld op Base + FX,
worden zowel Base als FX verwijderd. Indien ingesteld op base Only, wordt alleen basis verwijderd.
Indien ingesteld op FX Only, wordt alleen FX verwijderd.
Het trackblad is verbeterd om de eerste kolom (Cue) vast te houden. #0019130, #0021544
De cursor wordt nu weergegeven op lege vakjes in het tracksheet. #0026704
BLOCK CUE en UNBLOCK CUE zijn verplaatst naar de reserve soft-toetsen in plaats van naar SHIFT
soft-toetsen.
Paletten worden nu geïdentificeerd met de vierkante stip, zoals in de programmeer- en
outputrvensters.
Wanneer het tracksheet wordt afgedrukt met behulp van het Print Window of wordt geëxporteerd met
behulp van Export To CSV, bevat het nu alle rijen in het tracksheet (d.w.z. alle cues in de cue-stack)
en exporteert het tot 512 kolommen breed.
De Track Sheet is nu beschikbaar op de interne webserver van MagicQ.

Tracker zones
Tracker Zones kunnen worden gebruikt om automatiseringen te activeren wanneer een tracker of Vis
Object een gedefinieerd gebied binnenkomt. Tracker Zones werken met elke positie en rotatie.
Tracker Zones kunnen in het Patch-venster worden ingevoegd. Druk in Patch, VIEW VIS, Attach
Objects tab op INSERT en kies Tracker Zone.
Het model van de trackerzone kan worden ingesteld op kubus, cilinder of bol.
Lengte, breedte en hoogte kunnen voor een kubus op om het even wat worden ingesteld. Breedte en
hoogte zijn instelbaar voor een cilinder. Breedte kan worden ingesteld voor een bol.
Param 1 stelt de fade-afstand van de Tracker Zone in.
De gevolgde zone is gemarkeerd in MagicVis.
Met een gedefinieerde trackerzone kan deze worden gebruikt om automatiseringen te activeren. Druk
in het macrovenster, VIEW AUTOM, op INSERT AUTOM. Stel het Type in op Tracker of Vis Object en
P3 op de naam van het trackerobject.
Andere wijzigingen
Ondersteuning voor het instellen van een pictogram op een cue in de cue-stack. Druk op SHIFT +
SET en druk op het Cue veld in de Cue Stack. Let op het Cue-veld, niet het Cue-tekstveld. #0030252
Tijdlijnweergave toegevoegd aan interne webserver #0009060
In het Cue-venster kunnen nu zowel levelwaarden worden toegevoegd als gewijzigd.
In het Execute venster, bij het creëren op MagicQ PC, wordt de Exec Grid Max window width / height
standaard ingesteld op de hoofdmonitor breedte / hoogte.
Bij het toevoegen van een eenvoudige pixelmap FX worden de hoofdattribuutnamen weergegeven en
niet de generieke attribuutnamen.
Gebruikers die zijn ingesteld op Type Programmer kunnen nu wijzigingen aanbrengen in Cues en
instellingen wijzigen. Ze kunnen alles hetzelfde doen als een super user, behalve het wijzigen van de
gebruikers. #0032885
Opgeloste problemen
Oplossingen voor Denon-netwerkconnectiviteit en -stabiliteit, een crash verholpen bij het gebruik van
alle decks en het naar boven bewegen van faders.
Oplossing voor Tracker-automatiseringen die niet altijd werden geactiveerd. #0031835
Oplossing voor VirtualDJ waar af en toe de beat steps stopten na het veranderen van nummer.
#0031280
Ondersteuning toevoegen voor het maken van snapshots Intensiteitspaletten #0032430
Oplossing voor resetten wanneer in group cues werd verwezen naar paletten die waren verwijderd.
#0032406
Fix voor reset bij het wijzigen van Cue Stack master fn attribuut type. #0032504
Oplossing voor reset bij het indrukken van RECREATE INDEX in ChamSys File Manager in een
submap (Manufacturer) #0032535

Als u Group Masters gebruikt en alle Heads uit de Group verwijdert en ze vervolgens vervangt door
nieuwe Heads, heeft de Group Master geen effect. #0032521
Het verplaatsen van een groep heeft de user grids die de groep bevatten niet bijgewerkt. #0032165
Als filter (Soft But A) op CUE STORE of CUE STACK STORE was ingesteld, werkten de bovenste
soft-knoppen niet correct. #0032016
PB Encoder-legende van Masters toegevoegd in Stadium Connect-paneelmodus. #0029610
Oplossing voor RDM-sensorweergave die niet werkte voor negatieve waarden. #0029818
Snapshot gebruikte geen Int-palet, alleen harde intensiteitswaarden #0032430
Automatiseringsmacro's met tracker 2 werkten niet correct #0031835
Oplossingen voor het hernoemen van lay-outs in de Net Session-modus - het hernoemen werd niet
gesynchroniseerd. #0027241
Het nieuwe lay-outvenster is niet bijgewerkt bij het recorden / hernoemen / verplaatsen van lay-outs
vanaf de fysieke lay-outknoppen / lay-out-softknoppen.
Oplossing voor het gebruik van de Crossfader als Test Rate Master - de snelheid was niet correct van
toepassing op items die in het Execute-venster waren geactiveerd.
Fix voor Flash always swap playbacks die niet correct werkten onmiddellijk na het wisselen van Bank.
#0032640
Flash always swaps + flash toggles swapte de playback niet. #0030756
Wanneer u van heads wisselt in een groep, wis dan niet de naam van de cues in groepsmasters die
die groep gebruiken. #0030128
Bij gebruik van Fader Jumps to Cue Step met Fader Controls HTP kan de output bij 100% naar 0%
gaan. #0018730
Oplossingen voor gemotoriseerde faders op ongebruikte playbacks. Fader-/encoderkleuren waren ook
onjuist wanneer playback actief werd gehouden vanaf een andere pagina. #0027773
Wanneer TC Timecode Activates/Releases is ingesteld op Act/Rel TC Playbacks at Full en Fader
Move = Auto Fader Moves, verplaats nu de gemotoriseerde faders bij het activeren/releasen.
#0028646
Fix voor muisbesturing pan/tilt, wat erg springerig was in recente versies. Ondersteuning voor moussbedieningselementen voor pan/tilt op Stadium Connect. #0008787, #0021833
Als u encoders sleept en de muis over een andere encoder loslaat, werden beide waarden gewijzigd.
#0023257
Oplossing voor richting bij gebruik van Multi-elementen gesynchroniseerd om centre out/ /rnd in te
schakelen. Beïnvloedt zowel normale FX als Group FX. #0032647
Oplossing voor vervanging van paletten / groepen in Cue Store / Stack Store bij het selecteren van
meerdere items. #0032450
Na gebruik van BLIND met een fade-tijd, kon de fade-in-tijd voor de FX niet worden verwijderd uit de
fade-tijd in de programmer. #0032698

Oplossing voor plotweergave, het roteren van items op een as die niet parallel is aan het perspectief
van de plotweergave heeft de vorm van het object niet bijgewerkt.
Oplossing voor plotweergave, rotatiehoek van statische armaturen was niet altijd in de juiste richting.
Oplossing voor het toevoegen van VDIM's aan Multi Element-heads. Als MagicQ geen specifieke
VDIM-personality kan vinden voor het aantal elementen, kan het soms de VDIM niet patchen (bijv.
slechts 39 VDIM-elementen nodig, maar geen ruimte voor 100 Elementen VDIM-personality. Dit kan
worden opgelost door een VDIM-personality aan te maken met het juiste aantal elementen.
Oplossing voor berekening van groepscues van totale delay- en fade-tijd, waardoor follow-cues langer
kunnen worden vertraagd dan de werkelijke cue-vertraging/fade-tijd. #0031564
Oplossing voor VDIM's bij het kopiëren van programmergegevens tussen heads. #0013972
Oplossing voor VDIM's waarbij kanalen die worden bestuurd door VDIM's alleen DMX van 254 en niet
van 255 zouden uitsturen. #0026944, #0032798
Oplossing voor het toepassen van fans op intensiteit wanneer VDIM's betrokken zijn. #0026756
MagicQ zal nu geen VDIM's verzenden bij het verzenden van Patch naar Capture. #0030235,
#0030534
Oplossing voor gebruik van MagicVis Vis Source-opties (Blind Prog, Playback, Next GO, Prog Only).
In recente versies wanneer stand alone MagicVis was aangesloten op een console (niet MagicQ PC)
dan werkten deze Vis Source opties niet correct. #0032790
Oplossing voor subselectie van heads met een palet met een intensiteit van meer dan 0% - houd
NEXT HEAD ingedrukt en selecteer palet. Dit was een al lang bestaande functie, maar het werkte niet
correct.
Fix in Colour picker. Bediening van cie xy fixtures werkt correct. Sommige fixtures konden voorheen
niet worden bediend vanuit de Colour picker en de visualiser toonde eerder geen kleuren
Fix in Colour picker. Aansturing van hsl fixtures. Als u eerder een kleur buiten de rgb-kleurruimte
selecteert, werd de verzadigingswaarde ingesteld op een willekeurige waarde
Fix in Colour picker. Het openen van de Colour picker met geselecteerde fxiture met meerdere
elementen initialiseert nu de kleur naar de juiste kleurwaarde en helderheid.
Oplossing voor Activeer chans/heads = Heads het zal alle kanalen van een head clearen bij gebruik
van de faders/knoppen. #0026041
Verandering van taal werkte de taal van de CTRL-knoppen niet bij. #0006103
Probleem opgelost waarbij als filtering in gebruik was in de Cue Stack Store of Cue Store, Cue Stacks
en Cues vanuit het Execute venster niet correct zouden werken. Alleen van invloed op 1.9.3.0 tot
1.9.3.2.
Oplossing voor het toevoegen van FX aan geselecteerde elementen - d.w.z. elementen geselecteerd
in de Outputs, Plan View. #0033001
Oplossing voor reset wanneer op Layout 1 wordt gedrukt na het opnieuw patchen van Heads.
Beïnvloed recente bèta's. #0032807, #0032669, #0032925

MagicQ versie 1.9.3.2
Nieuwe functies
Timeline Editor
Sectiemarkering kan nu worden gesleept door op de diamant aan het einde te klikken.
Sectiemarkeringen kunnen worden geselecteerd door op het gekleurde gebied te drukken en
vervolgens kan het worden hernoemd met SET en worden verwijderd met REM door op hetzelfde
gebied te klikken.
De kleur van sectiemarkeringen kan nu worden bewerkt, als u een afzonderlijke sectiemarkering
selecteert, kunt u nu de roodblauwe en groene waarden van de markering wijzigen.
Elke markeringssetlaag kan nu worden vergrendeld om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.
De mogelijkheid toegevoegd om de cursor snel te verplaatsen, houdt gewoon shift ingedrukt en druk
op een punt in het liniaal bovenaan de tijdlijneditor om deze te laten verschuiven naar de positie
waarop u hebt gedrukt.
Een methode toegevoegd om de tekst leesbaar te houden door zwarte of witte tekst te kiezen. Dit is
van invloed op zowel tekst in de sectiemarkeringen als waar de bestandsnaam van het audiobestand
wordt weergegeven.
Voorkomen dat geselecteerde items in de tijdlijneditor verloren gaan als u op knoppen in de
linkerkolom drukt.
Het verkleinen van de hoogte voor TC-track lagen verwijderd bij het verbergen van de stappen.
Fix voor #0031183 dus nu springt de vensterpositie terwijl de tijdcode wordt afgespeeld niet naar de
afspeelkop terwijl een item is geselecteerd of wordt gesleept.
Net Sessions
Het aantal consoles in een Net Session is verhoogd tot maximaal 10.
Patch verbeteringen
Het patchvenster ondersteunt nu een optie voor het automatisch toevoegen van VDIM's bij het
patchen van heads met RGB-kanalen maar geen dimmers voor de RGB-kanalen hebben. Stel
Automatische VDIM's in op soft knop E. Wanneer deze optie is ingesteld, voegt MagicQ VDIM's toe
tijdens het patchen, zelfs als de personality geen VDIMs specificeert. Wanneer ingeschakeld, is de
bewerking hetzelfde als QuickQ, die altijd VDIMs patcht. Deze instelling geldt ook voor het morphen
van heads.
Bij het morphen van een head met meerdere elementen naar een head met één enkel element vraagt
MagicQ nu of de head moet worden gesplitst of niet.
Na het morphen verwijdert MagicQ nu VDIM's uit de Patch voor de oude Heads als ze niet worden
gebruikt door de nieuwe Heads.
Morphing van heads met VDIMs is nu verbeterd, zodat intensiteit correct moeten morphen tussen
zowel enkele element- als multi-element heads met of zonder VDIM's.
Morphing is verbeterd voor Iris tussen heads met verschillende Iris range types.

Reduced show file size
MagicQ ondersteunt nu officieel het "High Res FX & Reduced Size" showformaat. Dit is eerder
gemarkeerd als "Reduced Size – testing only". Dit formaat reduceert aanzienlijk showbestanden die
het laden en opslaan van shows en het synchroniseren van showgegevens in Net Sessions
versnellen.
Shows die in dit formaat zijn opgeslagen, kunnen worden geladen in elke console met v1.7.2.0 of
hoger, d.w.z. alle versies die na 27 april 2016 zijn uitgebracht. In eerdere versies werd een _R
extensie toegevoegd aan de bestandsnaam om het gereduceerde formaat aan te geven - dit wordt
niet langer toegevoegd omdat elke console met software van de afgelopen 6 jaar het formaat
ondersteunt.
Group Grid fade time short cuts
De volgende nieuwe Fade Time sortcuts worden ondersteund bij het toepassen van paletten voor
normale cues en bij het gebruik van group cues:
*..
*//
*++
*-*+*-+
*…
*///
*+
*---

Fade links naar rechts over het Group Grid
Fade rechts naar links over het Group Grid
Fade buiten naar binnen over het Group Grid
Fade binnen naar buiten over het Group Grid
Fade center binnen naar buiten over Group Grid
Fade centre buiten naar binnen over Group Grid
Fade boven naar onder over het Group Grid
Fade onder naar boven over het Group Grid
Fade boven van buiten naar binnen over Group Grid
Fade boven van binnen naar buiten over Group Grid

Zo bijvoorbeeld om Colour palet 2 te faden van links naar rechts over het Group Grid gedrurende 3
seconden typt u in
COL 2 / 3 * +
Zoals bij de bestaande shortcuts kan de fade tijd gecontrolleerd worden door het ingeven van <totale
tijd> / <fade tijd> voor de shortcut, bv. voer een naar center fade uit toe op Colour 2 met elke pixel een
fade van 3 seconden en totaal 10 seconden fade, typ in:
COL 2 / 10 / 3 * + Bij gebruik van Group Cues worden deze timing short cuts bewaard in de Cues, dus wijzigen van de
groep (en Group Grid) zal automatisch de cues updaten.

Andere wijzigingen
Bij het laden van een showbestand, als het niet correct wordt geladen, opent MagicQ nu het
Command Log venster (Help-venster) om het logboek met fouten weer te geven.
Deselecteer heads knop toegevoegd aan magicvis. #0011734
Colour picker: kleuren buiten het gamma nemen nu de kortste weg naar gamma in plaats van rechte
lijn naar witpunt (maakt gelselectie in kleurkiezer nauwkeuriger).

Plotweergave minumum zoom gewijzigd van 50% naar 20%, dit maakt de focuslijn bruikbaarder.
#0018125
Veranderde kleur van truss en lichten in papierwerk om tekst beter zichtbaar te maken. #0019421
Deselecteer toegevoegd aan plotweergave in magic vis en focus toegevoegd aan het plotmenu.
#0024336
Move attached optie toegevoegd aan plot in magicQ en is gekoppeld aan dezelfde optie in de patch
view vis optie. #0025806

Opgeloste problemen
Oplossing voor Cue keypad syntax toegevoegd in 1.9.3.0 om te kopiëren naar een gespecificeerde ID
(eerder kopiëren naar de juiste plaats in de Cue Stack, maar automatisch nummeren van de ID). Ook
niet includen als u meerdere cues selecteert om op te includen met behulp van de Include keypad
syntax.
Oplossing voor reset bij het importeren van Grid in bestaand Grid. #0031687
Oplossing voor het toevoegen van VDIMs aan heads met meerdere elementen die zijn ingesteld als
Independent. De heads zouden fungeren als Dup tot dat MagicQ opnieuw werd opgestart. Dit kan
worden omzeild door de Heads handmatig in te stellen op Dup en vervolgens terug naar Ind in de
Patch.
Fix voor Intensity Group FX op multi head elementen met VDIMs bij gebruik van include elementen het zou voorheen alleen de FX op de eerste VDIM in de Head plaatsen. #0022826
Fix voor Pixelmap FX op paletten van armaturen met meerdere RGB-elementen, maar het toepassen
van palet op enkele elementen in die heads (bijv. Pos-paletten op MagicBlade)
Fix voor de MOVE WHEN DARK op de eerste of tweede Cue van Cue Stack. Het zou niet werken de
eerste keer dat de Cue Stack werd uitgevoerd. Dit kan worden omzeild door een expliciete MARK
CUE als eerste cue van de Cue Stack te plaatsen. #0032292
Oplossing voor handmatig bumpen van Group FX met behulp van de pauzeknop. Dit werkte eerder
voor normale FX, maar niet voor group based FX. #0032297
Probleem met het kopiëren van offsets opgelost in de uitgebreide kopieerfunctie van de tijdlijneditor.
Er is een probleem opgelost in de tijdlijneditor waar de regeneratie van BPM-markers mislukte als de
vorige generatie BPM-markers werd gestopt.
Er is een reset opgelost die plaatsvond toen een item werd geselecteerd en vervolgens een lay-out
werd geopend.
Bij gebruik van Group Cues werken RGB-encoders nu in dezelfde richting voor zowel RGB- als CMYarmaturen. #0031902
Verbeterde stabiliteit voor het TCNet-protocol bij gebruik van de PRO DJ LINK BRIDGE-app,
mixergegevens zouden nu ook zichtbaar moeten zijn. #0030856
Er is een probleem opgelost in de plotweergave; de hoek van de lichtlatten zou soms onjuist zijn.
#0032204

Fix voor plotweergave selectievolgorde filter, het zou soms alleen oneven getallen weergeven.
#0016196 #0013398
De functie om te zien of een tracker een rechthoekig object kruiste, gebruikte alleen de breedte en
hoogte van de rechthoek en de x y-positie, maar gebruikt nu ook de y-rotatiewaarde.
Het patchen van nieuwe fixtures zou een raster maken van fixtures die niet symetrisch zijn rond het
midden van het podium in de plot / vis, dit is nu opgelost. #0014882
Probleem opgelost voor de helderheidswaarden die vanuit de gelsbibliotheek in de Colour Picker
worden geladen, omdat ze voorheen erg zwak waren. Hierdoor werkt de kleurpicker gel selectie beter.
Gerelateerd aan opmerkingen in #0016356.
Fix voor visualiser gel kleuren; als rgb is opgegeven in de gel csv gebruik dat in plaats van te rekenen
van xyl waarden. Lee106 toont nu als rood in vis in plaats van magenta. #0014011
Plot view vloerfilter probleem, soms fixtues die op de grond stonden zouden vliegen in de plot en niet
weergegeven worden op de plattegrond. #0016319
Plot view fix; focus hold en focus line werkten niet met scans. #0023459
Zoomprobleem opgelost in plotweergave, zoom wordt opnieuw ingesteld bij het wisselen tussen
groepen in de plotweergave zodat u zich kan concentreren op de nieuwe groep. #0013781
Verwijder de show 3D vis-knop in het patchvenster voor consoles, dit is een bug die een Magic Visvenster opende dat vervolgens niet kon worden gesloten.
Oplossing van een colour picker reset bij het proberen creëren van een fan tussen twee
kleurenpaletten. #0031693
Muis events gedeactiveerd in plot view waneer de console gelocked is. #0025830
Fix voor plot view, sommige fixtures voerden de focus hold of focus line niet correct uit. #0026098

MagicQ versie 1.9.3.1
Opgeloste problemen
v1.9.3.1 heeft een oplossing voor een groot probleem in v1.9.3.0 waardoor Cues beschadigd raakten
bij het wijzigen van DMX adressen van Heads.
Als u v1.9.3.0 hebt gebruikt en DMX adresse, van Heads in die versie hebt gewijzigd, moet u de Cues
repareren, omdat ze mogelijk niet correct worden bijgewerkt als u erin probeert te mergen en andere
Cue-problemen kunnen optreden.
Installeer deze versie. Zorg ervoor dat u een kopie van uw showbestand hebt opgeslagen. Open
vervolgens het Cue Store-venster en druk op de knop Fix Cues (SHIFT + Soft-toets X). Dit corrigeert
alle cues in de show die mogelijk beschadigd zijn. Dit kan enkele minuten duren op grotere

showbestanden.

MagicQ versie 1.9.3.0
Nieuwe functies
Standaard FX
Het is nu mogelijk om het Random type en de One Shot-optie te wijzigen binnen elk toegepaste FX in
de Prog, View FX en Cue, View FX vensters. Dit vermijdt de noodzaak om aparte FX-bestanden
(.wve) te maken voor random en one shot FX.
Het Random FX is verbeterd op FX die een Width gebruiken zoals Dim Chase, Ramp, 2 Col. Dit zorgt
voor een meer willekeurig stroboscoopeffect. Gebruik voor het beste resultaat een breedte < 30% of
groter dan 70%. Het gebruik van parts (bijv. parts = 3) zorgt ervoor dat de willekeur sneller begint
wanneer deze voor het eerst wordt geactiveerd.
In de Prog, View FX, Advanced View is het nu mogelijk om met Copy extra groepen aan een Group
FX toe te voegen. Druk tweemaal op Copy op een van de bestaande groepen in het FX. Net als
voorheen kunnen groepen van een FX worden verwijderd met Remove.
PixMap FX paletten
De PixMap FX in de standaard FX-generator zijn nu verbeterd met nieuwe toepassingstype-opties.
Naast het bestaande RGB en individuele attribuut is het nu mogelijk om Pos Palette, Col Palette en
Beam Palette te selecteren.
Wanneer een palette apply type wordt gebruikt, wordt het pixelmap FX-patroon toegepast met behulp
van de paletten in plaats van met harde waarden.
Als u bijvoorbeeld een Vert Line FX kiest en vervolgens op Intensiteit wordt toegepast, wordt lijn
toegepast op Intensiteit. Als u in plaats daarvan Color Palette kiest en vervolgens Paletten Rood en
Groen selecteert, dan past het FX de Rode en Groene paletten toe - het eerste Palet Rood zou
worden gebruikt voor alle gevallen waarin het FX-niveau 0 is, terwijl het Palet Groen zou worden
toegepast waar het niveau 100% was - dat wil zeggen de verticale lijn. Pixels waarbij het FX fade
tussen 0% en 100% zouden interpoleren tussen het rode en groene palet.
Alle attributen kunnen in de paletten worden geplaatst, dus een Positiepalet kan Positie en Zoom
bevatten - waardoor een effect mogelijk is met één palet omhoog en strak zoomen en een ander palet
omlaag met brede zoom.

De paletten kunnen gewijzigd worden in het Prog, FX en Cue FX venster zoals bij normale FX
paletten.
Voorheen had MagicQ één ingebouwde PixelFX die paletten gebruikte - Pix2Col. Dit zorgde voor een
verticale lijn of horizontale lijn op 2 paletten, afhankelijk van de grootte van het groepsgrid. Dit wordt
nog steeds ondersteund - maar met deze nieuwe paletselectie kan een breder scala aan effecten
worden gebruikt - een PixCircle kan bijvoorbeeld op twee paletten worden toegepast.
Er is één extra palette apply type - Pos Palette met automatische intensiteit. Dit brengt de intensiteit
op volle kracht wanneer de waarden van de paletten toenemen en brengt deze naar nul wanneer de
waarden van de paletten afnemen. Dit is een gemakkelijke manier om bewegingen in één richting te
creëren, zoals waterval FX.
Crossfading is verbeterd op de PixMap FX, zodat het nu over meerdere pixels crossfade. Voorheen
vervaagde het op de verticale lijn, horizontale lijn, vierkant, cirkel, lijn, halve lijn slechts over een
enkele pixel.
One shot wordt nu ondersteund op PixMap FX. Het FX wordt opnieuw getriggerd als de intensiteit
naar nul gaat en vervolgens wordt deze op nul gelaten, of als het FX-type wordt gewijzigd.
De initiële offset wordt nu ondersteund op PixMap FX. Hierdoor kunnen meerdere PixMap FX worden
uitgevoerd met verschillende offsets - b.v. een verschuiving tussen positie en kleur, of een
verschuiving tussen positie en zoom.
PixMap grids
Het PixMap FX in de standaard FX-generator kan nu worden toegepast op elk grid, niet alleen op het
grid voor de geselecteerde groep.
Hierdoor kan PixMap FX worden toegepast op meerdere groepen. Het vermijdt ook de noodzaak om
meerdere verschillende groepgrids te maken - een enkel user grid kan worden geconfigureerd voor de
hele verlichtingsinstallatie en vervolgens kan Pixel FX over de vereiste groepen binnen dat raster
worden uitgevoerd.
Het grid kan live worden gewijzigd in de vensters Prog, View FX en Cue, View FX.
Kalibratie van posities en rotatie van heads
MagicQ bevat nu de mogelijkheid om zowel de fysieke positie als de rotatie van heads automatisch
aan te passen binnen de MagicQ 3D-ruimte zoals gebruikt door de Plot View en MagicVis. Bij
aankomst op een nieuwe locatie kunnen gebruikers vier Calibrate position palettes van een rechthoek
op het podium updaten, en dan zal MagicQ de positie en rotatie van elk van de heads herberekenen
met behulp van die paletten.
Om de kalibratie te initialiseren, gaat u naar Patch, View Vis, Attach Objects, selecteert u de Heads
waarop u de kalibratie wilt gebruiken en drukt u vervolgens op de INIT CALIBRATE-softtoets.
Dit creëert een kubusobject (item) genaamd "Cal Markers" met een afmeting van 10x5m op het
podium (tenzij het al is gemaakt) en creëert 4 kalibratiepaletten in het Pos-venster met de naam "Cal
DSR", "Cal DSL", "Cal USL", "Cal USR" met de geselecteerde heads. DSR staat voor down stage
right, dat is linksvoor als je naar het podium kijkt. USL staat voor up stage right, dat is rechtsachter als
je naar het podium kijkt.
Wijzig indien nodig de grootte van het "Cal Markers"-object om overeen te komen met de ruimte die
op uw fysieke podium is gemarkeerd.
De Calibrate-paletten in het Pos-venster hebben intensiteit, narrow zoom en narrow iris, evenals
pan/tilt om de focus nauwkeuriger te maken.

Werk de paletten bij om op de normale MagicQ-manier te focussen op de hoeken van de Cal Markers
op je fysieke podium. Als u de focus/zoom moet wijzigen, vergeet dan niet om deze attributen met
SHIFT RECORD op te nemen in de Calibrate Pos-paletten.
Zodra u het Markers Object en de Calibrate Palettes hebt bijgewerkt, kunt u op de CALIBRATE
HEADS-softtoets drukken (deze vervangt de INIT CALIBRATE-toets zodra deze is geïnitialiseerd).
MagicQ neemt de pan- en tilt-waarden van de Calibrate-paletten en herberekent de fysieke posities
van de Heads binnen de MagicVis-ruimte.
Als heads zijn geselecteerd wanneer u INIT CALIBRATE, dan worden alleen die heads in de Calibrate
Palettes geplaatst - dit stelt u in staat om de paletten eenvoudig te houden als u van plan bent om
slechts een paar van uw moving heads te gebruiken voor tracking. Als er geen heads zijn
geselecteerd, creëert het de paletten voor alle heads in de patch.
Op dezelfde manier als u CALIBRATE HEADS doet - als heads zijn geselecteerd, worden alleen die
heads gekalibreerd - anders probeert het alle heads te kalibreren.
Trackers
Het aantal ondersteunde Trackers is verhoogd van 20 naar 100.
Bij het ontvangen van OTP en PSN is het nu mogelijk voor MagicQ om rotatiegegevens te decoderen
en deze te gebruiken om MagicVis Attach-objecten te besturen.
Wanneer de Tracker rx-optie is ingesteld op OTP en het veld OTP-functie is ingesteld op Vis Object
(rx) of Tracker + Vis (rx), dan zullen ontvangen trackergegevens met een naam die overeenkomt met
de naam van een Attach Object ervoor zorgen dat het Attach Object ingesteld wordt op de positie en
rotatie ontvangen via OTP.
Wanneer de Tracker rx-optie is ingesteld op PSN, zullen ontvangen trackergegevens met een naam
die overeenkomt met de naam van een Attach Object ervoor zorgen dat het Attach Object wordt
ingesteld op de positie en rotatie die is ontvangen via PSN.
MagicQ kan nu PSN versturen - zet de Tracker tx optie op PSN. Als het veld OTP Function is
ingesteld op Vis Object (tx) of Tracker + Vis (tx) dan verzendt MagicQ de posities en rotaties van
MagicVis Attach Objects via PSN. Als het OPT Function veld is ingesteld op andere waarden, dan
stuurt MagicQ de Tracker positie en rotatie voor alle geldige Trackers.
Group cues
In Group Cues passen we altijd de Head file invert toe op de encoder beweging. Dit zorgt voor
consistentie als de heads in de groep worden gewijzigd. Bij het werken als individuele Heads (non
Group Cues) heeft MagicQ deze inverts nooit toegepast.
Als Group Cues vanaf deze versie ingeschakeld is, heeft dit invloed op de bewegingsrichting van de
encoder van zowel Group Cues als Normal Cues. Dit zorgt voor consistentie binnen de show bij het
maken van cues die zowel Group cues als normale cues bevatten. #0030918
Het parkeren van individuele attributen van Heads wordt nu ondersteund bij het gebruik van Group
Cues. #0031090
MagicQ ondersteunt nu het vervangen van een groep in een cue of een cue stack op een
vergelijkbare manier als het vervangen van een palet in een cue of cue stack. Druk in het venster
Group op SHIFT + REPLACE GROUP de groep die u wilt vervangen, gevolgd door de groep
waarmee u mee wilt vervangen. Druk vervolgens op de S-knop van de Cue Stack om de Groep in te
vervangen. Net als bij REPLACE PALETTE kunnen cue-id's of reeksen cue-id's worden opgegeven.
Naast het gebruik van REPLACE GROUPS en REPLACE PALETES op Playbacks, kunnen deze
bewerkingen nu worden uitgevoerd op Cue Stacks en Cues via de Cue Stack en Cue vensters.
Hierdoor kunnen vervangende bewerkingen worden uitgevoerd op meerdere Cue Stacks / Cues.

Door alle items met de cursor te selecteren is het nu mogelijk om REPLACE GROUPS of REPLACE
PALETES in alle Cue Stacks en Cues door te voeren. Soft-toets E kan worden gebruikt om snel alle
Cue Stacks in de Stack Store en alle Cues in de Cue Store te selecteren/deselecteren.
Filtering is nu toegevoegd aan de Stack Store om een subset van de Cue Stacks weer te geven en
aan de Cue Store om een subset van Cues weer te geven. Met behulp van filtering is het mogelijk om
REPLACE PALETTE en REPLACE GROUP eenvoudig uit te voeren op een subset van Cue Stacks
en Cues, zoals de huidige pagina, of op Cues die specifieke Heads bevatten.
De opties zijn:
All
Sel Heads
Sel Group
Palette
Bank
Page
Cur PB

Alle Cue Stacks / Cues op de console (zoals voorheen)
Alle Cue Stack en Cues die om het even welke van de geselecteerde heads bevatten
Alle Cue Stack en Cues die de geselecteerde group bevatten
Alle Cue Stack en Cues die de geselecteerde/bekeken palet bevatten
Alle Cue Stack en Cues die toegewezen zijn aan playbacks van de huidige bank en
pagina
Alle Cue Stack en Cues die toegewezen zijn aan de playbacks van de huidige pagina
De Cue Stacks van de huidige playback, en alle Cues van de huidige playback

Gebruik soft-toets A om het filter te selecteren. Druk op VIEW ALL (dsoft-toets C) om terug te keren
naar de weergave van alle Cue Stacks/Cues.
Default paletten
Paletten kunnen nu standaardwaarden hebben. Standaard paletwaarden zijn niet specifiek voor een
bepaalde head en kunnen in een palet voorkomen, zelfs als er geen kanalen van heads in het palet
zijn. Dit is met name handig voor Group cues waarbij heads uit een show kunnen worden verwijderd
en nieuwe heads kunnen worden toegevoegd.
De standaardinstellingen van het palet worden weergegeven op de bovenste rij van het venster
Paletweergave. Standaard paletwaarden kunnen worden gemaakt met behulp van de DEFAULT
PALET-softtoets in het paletweergavevenster. MagicQ gebruikt de bestaande kanaaldata in het palet
om de waarden voor de standaard attributen te creëren. Waar attributen een bereik hebben met
bereiktypen - bijv. narrow iris, dan wordt het attribuut opgeslagen als een bereiktype in plaats van een
harde kanaalwaarde. Hierdoor kan de default correct worden toegepast op nieuwe heads die aan het
palet zijn toegevoegd.
Kleurenpaletten hebben aanvullende informatie - ze slaan een CIE X/Y-waarde op voor de kleur uit
het palet. Door een default palet voor een kleurenpalet te maken, wordt automatisch een CIE X/Ywaarde voor het palet gemaakt. MagicQ gebruikt de bestaande kanaalgegevens om de CIE-waarde te
berekenen.
Druk op SHIFT + DEFAULT ALL PALETTE om standaardwaarden aan alle paletten toe te voegen.
Druk op REMOVE in de default palet rij om het default palet te verwijderen.
Wanneer Group Cues is ingeschakeld, worden de default paletten automatisch gemaakt wanneer een
palet wordt gerecord. Dit zorgt ervoor dat de paletinformatie behouden blijft, zelfs als alle heads uit de
show worden verwijderd.
Indien nodig kan de CIE-waarde worden ingesteld op een kleurenpalet zonder een default palet te
maken - druk op de SET CIE-softtoets om een CIE-waarde voor het palet in te stellen. Druk op SHIFT
+ UNSET CIE om de CIE-waarde te verwijderen.
De defaultwaarde van het palet wordt automatisch gebruikt in Palette FX en Group Cues waar er geen
expliciete kanaalgegevens zijn opgeslagen voor geselecteerde toestellen in het palet. Dit vermijdt de
noodzaak om expliciete paletgegevens nodig te hebben voor alle heads, wat de grootte van het
showbestand verkleint.

De standaardwaarden van het palet worden momenteel niet gebruikt door cues die individuele head
data paletten gebruiken - dit vereist expliciete kanaalgegevens in het palet.
Om een palet uit te breiden naar alle gepatchte heads, drukt u op de EXPAND HEADS-softtoets. Dit
voegt attributen toe voor alle gepatchte heads aan het palet met gebruik van de deafult waarden. Als
er geen deafult waarden zijn, worden eerst automatisch deafult waarden gemaakt met behulp van de
bestaande kanaalwaarden in het palet. Kanalen die al expliciete waarden in het palet hebben, worden
niet beïnvloed door EXPAND HEADS. Als u een palet volledig opnieuw wilt maken met de Defaultwaarden, verwijder dan eerst de kanaalgegevens (maar niet het default palet).
MagicQ heeft een instelling om paletten automatisch uit te breiden in Setup, View Settings, Cue
Storage. Dit is hernoemd naar "Expand Heads in Palette". Voorheen waren dit alleen uitgebreide
Heads van hetzelfde type. Nu zijn er extra opties om uit te breiden naar alle Heads.
Merk op dat in het venster Paletweergave de softtoetssen NEXT PALETTE en PREV PALETTE zijn
verplaatst naar softtoets A om ruimte te maken voor de nieuwe softtoetsen Default Palette en Expand
Palette.
Palet acties
De bovenste soft-toetsen in de Pos-, Colour- en Beam-vensters zijn aangepast om nieuwe menuitems toe te voegen. De oude Palet snelkoppelingen op de bovenste soft-toetsen zijn nu verwijderd
om ruimte vrij te maken - Palet snelkoppelingen kunnen nu worden geactiveerd via Execute Window /
Excute Buttons.
SET UNLINK PALETTE, EXPAND PALETTE en REPLACE PALETTE vereisen nu geen SHIFT, zodat
ze gemakkelijker toegankelijk zijn. Gebruik SHIFT voor UNLINK ALL PALETTE en EXPAND ALL
PALETTE om alle paletten van dat type te unlinke/expanden.
Deze functies zijn ook toegevoegd aan het venster Intensite palet waar ze voorheen niet beschikbaar
waren.
Timeline
De mogelijkheid toegevoegd om zowel de "Cue Stack Audio" als de "Section Layer" vast te pinnen.
Layouts slaan nu de Cue Stack, scroll lock, scroll positie, zoom level, cursor positie op en of de Cue
Stack is vergrendeld. Het wisselen van layouts met verschillende vergrendelde/gekozen Cue Stacks is
mogelijk.
Locken van de console heeft nu invloed op het Timeline venster.
Uitgebreide functie toegevoegd om te kopiëren binnen het tijdlijnvenster. Wanneer u nu op kopie
drukt, ziet u een encoder C en D die u opties geven over hoe vaak u uw selectie wilt kopiëren en een
verschuiving tussen elke kopie respectievelijk.
Nieuw in de Timeline – marker sets
Marker set layers zijn nieuwe rijen in de tijdlijn waarmee gebruikers punten of secties kunnen
labelen/markeren binnen een cue stack. Om de markeringssets te gaan gebruiken, drukt u op de knop
"VIEW MARKERS" en er verschijnen nieuwe opties aan de rechterkant; hiermee kunt u
markeringssets en markeringen toevoegen.
Als u op "ADD SET TO TSTACK" drukt, wordt een nieuwe set gemaakt die is gekoppeld aan de cuestack, als u deze aan een bepaald audiobestand wilt koppelen, kunt u in plaats daarvan de optie "ADD
SET TO AUDIO" gebruiken. Eenmaal toegevoegd, wordt elke laagnaam voorafgegaan door "CueStk"
of "Audio" om te laten zien waaraan elke set is gekoppeld.

Alle toegevoegde markersetlagen bevinden zich onder de wave-vorm in de laag "Cue Stack Audio" en
worden ook beïnvloed door de nieuwe pinfunctie.
U kunt een markeringssetlaag selecteren door op het vak met de naam van de laag te drukken
Eenmaal geselecteerd, kunt u één van de volgende handelingen uitvoeren:
•

•
•

Hiermee kunt u op twee nieuwe knoppen drukken waarmee u secties of unieke markeringen
kunt toevoegen. U kunt de cursor gebruiken om de gewenste positie te selecteren en wanneer
u op "ADD SECTION” of "ADD UNIQUE" drukt, verschijnt die markering bij de cursor. Als u de
cursor niet gebruikt, wordt elke unieke markering op 0 seconden toegevoegd; en elke
toegevoegde sectie wordt toegevoegd met intervallen van +4 seconden.
Een geselecteerde markeerlaag kan worden verwijderd met REM. Dubbeltikken op REM of
als alternatief op REM drukken en vervolgens op het vak drukken met de naam van de laag,
dan wordt de laag ook verwijderd.
SET werkt ook met een geselecteerde markeerlaag en op een vergelijkbare manier als REM.
Als er geen markeerlaag is geselecteerd, drukt u op SET voor of na tekstinvoer en drukt u
vervolgens op het vak met de naam van de laag en wordt de naam gewijzigd.

Sectie-, unieke en beatmarkers kunnen worden geselecteerd, verplaatst, gekopieerd, benoemd en
verwijderd, net als cues en stappen in de TC-tracks. Opmerking: Unieke markeringen kunnen worden
versleept en kunnen worden gepositioneerd met encoder A wanneer deze is geselecteerd, maar
sectiemarkeringen kunnen alleen worden gepositioneerd met de timecode-encoder.
Als u beatmarkers voor een nummer wilt genereren, koppelt u eerst het audiobestand aan de cuestack en drukt u vervolgens op de knop "VIEW MARKERS". Encoder A wordt bijgewerkt, zodat u een
BPM-bereik kunt aanpassen waarvoor een grid wordt gegenereerd. Eenmaal aangepast, drukt u op
"Genarate" en laat het beatdetectiealgoritme het audiobestand analyseren en het grid van
markeringen genereren. Elke volgende druk op "Generate" vervangt het bestaande grid. Als de cue
stack als "Audio bumps GO/FX" is ingeschakeld, activeert elke beatmarker de volgende cue bij alle
actieve weergaven.
Ondersteuning voor multi consoles toegevoegd voor markeringssets, waardoor markeringssets
kunnen worden bewerkt en gesynchroniseerd op meerdere consoles.
Ondersteunt het importeren van markeringssets van een andere show in de geladen show.
Net Manager – RDM
Device Label is toegevoegd aan VIEW RDM om de labels van individuele apparaten te tonen en in te
stellen. Voorheen was het alleen mogelijk om het Label in te stellen in View PIDS.
Bij het selecteren van apparaatcurven of apparaatmodulatiefrequenties toont het selectievak nu de
naam van de curven/modulatiefrequenties, indien beschikbaar. #0030965
In VIEW PIDS kan nu softtoets A worden gebruikt om door apparaten te bladeren.
In VIEW PIDS is het nu mogelijk om meer van de standaard PID's in te stellen. Merk op dat veel van
de standaard PID's toegankelijk zijn via de VIEW RDM - deze zijn dan niet beschikbaar om te bekijken
of in te stellen in de VIEW PIDS. Merk op dat standaard PID's die meerdere velden hebben of die een
index gebruiken om meerdere items te selecteren, niet beschikbaar zijn voor weergave of instelling in
VIEW PIDS.
Help venster – Command en logs
Het Help-venster bevat nu twee nieuwe weergaven: VIEW COMMANDS en VIEW LOGS. Druk op
CTRL en HELP om het Help-venster rechtstreeks te openen in de weergaven VIEW COMMANDS /
VIEW LOGS.

VIEW COMMANDS toont de gebruikerscommando's en reacties. Commando's zijn onder andere de
opdrachten die worden ingevoerd via de consoleknoppen, het toetsenbord en ook diegene die worden
ingevoerd via het touchscreen.
VIEW LOGS toont alle functies die op de console zijn vastgelegd in de logbestanden, inclusief het
indrukken van knoppen, faderbewegingen, encodergebruik, drukken op het touchscreen en
gebeurtenissen die intern of door externe ingangen worden gegenereerd. Het toont ook algemene
systeemlogboeken en fouten.
Beide weergaven worden automatisch bijgewerkt als de opdrachten worden ingevoerd en
logboekrecords worden gegenereerd. De vensters kunnen worden vergrendeld zodat ze niet worden
bijgewerkt met behulp van de LOCK-softtoets. De SEARCH, SEARCH FWD en SHIFT + SEARCH
BKWD soft-toetsen kunnen worden gebruikt om naar gebeurtenissen te zoeken.
In VIEW LOGS is het mogelijk om de getoonde logrecords te filteren op logklasse. Druk op de
softtoets FILTER CLASS.
De Event-klasse omvat MIDI, MIDI SYSEX, MIDI OSC, ChamSys Remote Ethernet Protocol (CREP),
geplande gebeurtenissen en automatiseringen.
Logboekrecords van de klasse Event worden alleen gegenereerd als Extende Logging is ingesteld op
Extended & Events. Gebeurtenissen van deze klasse kunnen zeer vaak voorkomen, waardoor zeer
grote logbestanden kunnen ontstaan. Op systemen met veel geautomatiseerde gebeurtenissen raden
we aan om Extended & Events alleen in te schakelen tijdens het programmeren en bij het opsporen
van fouten.
Stel de Extended logging in via de LOGGING TYPE soft toets, of vanuit het Setup Window, View
Settings, Hardware tab.
Bij systeemstart zijn de commando's en logs de huidige commando's en logs. Met behulp van softknop A kunnen de vorige logbestanden worden bekeken om commando's en logs van eerdere sessies
te bekijken - d.w.z. van voordat de huidige console start / reset. De titelbalk toont de bestandsnaam
van het huidige logbestand dat wordt bekeken.
Druk op elk gewenst moment op soft-toets B om terug te keren naar de huidige opdrachten en logs.
Op MagicQ PC is het mogelijk om logbestanden van andere consoles te bekijken. Selecteer in de
bovenste werkbalk onder Tools Log Viewer. Dit opent een standaard dialoogvenster voor het
selecteren van systeembestanden om de selectie van een logbestand uit elke map op de pc/Mac
mogelijk te maken. MagicQ opent het Help-venster in de VIEWLOGS-weergave met dat bestand.
Gebruik Next/Prev op soft-knop A om andere bestanden uit dezelfde map te bekijken.
Bij systeeminstallaties waarbij het systeem naar verwachting vele dagen, maanden of jaren zal
werken, moet het Help-venster worden gesloten wanneer het niet in gebruik is om te voorkomen dat
het systeem na verloop van tijd degradeerr naarmate de logbestanden groter worden.
Layout venster
Het aantal lay-outs is uitgebreid van 48 naar 144. Elke pagina van 12 lay-outs kan worden geopend
door op CTRL te drukken en een lay-outpagina te selecteren uit de normale lay-outknoppen.
Er is een nieuw Lay-outvenster toegevoegd dat kan worden gebruikt om snel van Lay-out te
veranderen, bijvoorbeeld om verschillende groepen van fixtures in het Groups-venster te zien.
Druk op CTRL + PAGE om het lay-outvenster te openen.
Lay-outs kunnen worden vastgelegd in het lay-outvenster, benoemd, verplaatst en verwijderd. De
softtoets SET MON MASK kan worden gebruikt om het monitormasker voor elk item in te stellen om te
bepalen welke monitors door de lay-out worden gewijzigd.

Als het lay-outvenster op full size is geopend op de eerste monitor, dan wordt het lay-outvenster niet
opgenomen in de lay-out. In alle andere gevallen wordt het lay-outvenster opgenomen in de lay-out.
Net sessions
In Net Sessions, met afzonderlijke programmers voor elke console (geen programmersynchronisatie),
is het nu mogelijk om de Programmer van één van de consoles in de nettosessie op te nemen in een
andere console in de Net Session.
Druk op CTRL en INCLUDE. MagicQ toont een dialoogvenster met elk van de andere consoles in de
Net Session. Selecteer een console om de programmer van die console binnen te nemen.
In eerdere softwareversies werden CTRL en INCLUDE gebruikt om DMX van andere consoles binnen
te halen. Wanneer de console zich niet in een Net Session bevindt, werkt dit zoals voorheen. In Net
Sessions voegt MagicQ een "DMX" optie toe aan de console selectie dialoog om het mogelijk te
maken om DMX van een andere console binnen te nemen zoals voorheen.
Het is mogelijk om alleen geselecteerde heads of geselecteerde attributen van een andere console
binnen te nemen. Druk op SHIFT + INCLUDE om de opties voor include te openen. Druk vervolgens
op SELECTED ONLY en/of kies attributen voordat u op de nieuwe softtoets INCLUDE OTHER
CONSOLE drukt. MagicQ toont dan het console selectie dialoogvenster zoals hierboven.
De include optie Other Consoles is ook beschikbaar via de werkbalk Include Options. Werkbalken
worden weergegeven wanneer Setup, View Settings, Windows, Always Show Record Options is
ingesteld.
Bij gebruik met Programmer Sync zijn de programmers al gesynchroniseerd, dus includen vanuit
andere console is niet vereist.
Includen van andere console is alleen beschikbaar in Net Sessions, aangezien de showbestanden op
de consoles moeten worden gesynchroniseerd om ervoor te zorgen dat de patch hetzelfde is.
User Management
Het gebruikersbeheer is nu verbeterd met afzonderlijke show-instellingen voor elke gebruiker die
worden opgeslagen in het huidige showbestand. Voorheen waren alleen de show-instellingen voor de
huidige gebruiker in het show-bestand, met de show-instellingen voor de andere gebruikers
opgeslagen in aparte bestanden met de naam user_XXXX.set waarbij XXX de naam was. Dit zorgde
voor extra complexiteit, vooral in situaties met meerdere consoles.
Instellingen blijven alleen worden opgeslagen en geladen voor gebruikers als de optie Load Settings
in de User tabel is ingesteld.
Wanneer de Load Settings voor een gebruiker is ingesteld, slaat MagicQ nu ook de huidige layout en
de programmer inhoud op evenals de show instellingen. Wanneer u naar een andere gebruiker
schakelt, wordt hun lay-out geopend en wordt de inhoud van de programmer overgenomen.
Bij het wisselen van gebruiker slaat MagicQ de huidige layout en programmer inhoud op voor de oude
gebruiker voordat de instellingen voor de nieuwe gebruiker worden geladen. MagicQ gebruikt vrije
layouts en vrije Cues om de Layout en programmer inhoud op te slaan vanaf de hoogste vrije Layout
of Cue. De Layouts en Cues heten Gebruiker X: YYYY waarbij X het gebruikersnummer is en YYYY
de gebruikersnaam is. MagicQ voegt deze Layouts en Cues toe en verwijdert deze naar behoefte
zonder dat er enige gebruikersinteractie vereist is.
De inhoud van de programmer bevat alle informatie die in een cue zou worden opgenomen, inclusief
waarden, tijden en FX. Merk op dat head-selectie en selectievolgorde niet worden opgeslagen in Cues
en daarom niet worden opgeslagen in de gebruikersinstellingen.
Bij het wisselen van gebruiker is het nu mogelijk om de optie Logoof te kiezen. Hierdoor wordt de
gebruiker afgemeld bij de console en wordt de console teruggezet naar de standaardgebruiker en

wordt de console vergrendeld. De inhoud van de lay-out en de programmer worden automatisch
opgeslagen voordat de gebruiker wordt uitgelogd.
Er is een veld Enable Remote App toegevoegd. Als u het veld op No zet, wordt de externe app voor
deze gebruiker uitgeschakeld; Yes schakelt het in en Yes (Exec Only) schakelt de externe app alleen
in voor het Executevenster (voor gebruik bij installaties).
Cue shortcuts via numeriek klavier
De CUE-knop kan nu worden opgenomen in de toetsenbordsyntaxis na een actieknop zoals
RECORD, INCLUDE, COPY, MOVE en REMOVE om direct te werken op cues binnen de cue-stack
op de momenteel geselecteerde playback.
Voorbeelden zijn:
COPY CUE 1 @ 4
COPY CUE 1 THRU 2 @ 4
MOVE CUE 1 @ 4
MOVE CUE 1 THRU 2 @ 4
INC CUE 2
INC CUE 2 THRU 3
REM CUE 2
REM CUE 2 THRU 3
RECORD CUE 2

Copy Cue 1 to Cue 4
Copy Cues 1 and 2 to Cue 4
Move Cue 1 to Cue 4
Move Cues 1 and 2 to Cue 4
Include Cue 2
Include Cue 2 and Cue 3 in that order
Remove Cue 2
Remove Cue 2 and Cue 3
Record to Cue 2 (RECORD 2 ENTER does same)

Merk op dat in oudere versies van MagicQ voorafgaand aan de implementatie van kopiëren van
heads via toetsenbordsyntaxis, het mogelijk was om cues van het toetsenbord te kopiëren met behulp
van de syntax COPY 1 @ 2 wanneer de focus lag op het Cue Stack-venster (gefocust venster). Dit
wordt in recente versies niet ondersteund. De bovenstaande CUE-syntax vervangt dit.
Om MagicQ te dwingen een nieuwe cue aan te maken, drukt u op SHIFT en COPY en selecteert u
Unlinked. Druk op SHIFT COPY en selecteer ENTIRE STATE om de registratie van de volledige
status te forceren.
Een werkbalk met kopieeropties kan worden ingeschakeld vanuit Setup, View Settings, Windows,
Always Show Record Options = Yes.
Morphen heads
Bij het morphen als Automo palettes is ingeschakeld, worden de waarden uit de paletten van de
personalitie file gebruikt in plaats van de paletten in de show. Voorheen werden de paletten uit de
personalitie file overschreven door paletwaarden uit de originele heads in de show.
Dit heeft alleen invloed op de automatisch gegenereerde paletten. Alle door gebruikers gegenereerde
paletten worden zoals gewoonlijk geconverteerd van de bestaande show. Als u de automatische
paletten niet wilt laden, schakelt u automatische paletten uit zoals bij normaal patchen
Andere wijzigingen
In Setup zijn de instellingen voor Startmode en Run in Execute Window verplaatst van de tabbladen
Window en Playback naar het tabblad Mode om ze gemakkelijker te kunnen vinden. Er zijn ook kleine
herschikkingen en spatiëring van sommige instellingen om ze gemakkelijker vindbaar te maken - met
name in de tabbladen Playback, Network en Ports.
Wanneer de helderheid van de console, desk lock en de volume-instellingen worden gewijzigd,
verander deze dan niet op andere netconsoles in de internetsessie.
Cursortoetsherhaling is nu ingeschakeld op Stadium Connect.
Het Intensity wiel bij Stadium-producten kunnen nu worden ingesteld om door vensters te bladeren.

Bij gebruik van Programmer Shortcuts is Z nu UNDO.
Het Help-venster ondersteunt nu CTRL F, CTRL LEFT en CTRL RIGHT voor zoeken in de
handleidingen, vergelijkbaar met de MagicQ-spreadsheetvensters.
In Net Sessions zijn er nu sneltoetsen om Programmer Sync in en uit te schakelen: houd de CURSOR
LEFT en CURSOR RECHTS-toetsen ingedrukt. Druk vervolgens op * om Programmer Sync in te
schakelen. Druk op / om Programmer Sync uit te schakelen.
De Lay-outpagina (ingesteld met CTRL + lay-outknoppen) wordt nu opgeslagen in het showbestand.
Dit is handig bij regelmatig gebruik van lay-outs 13 tot 48.
Bij het toevoegen van VDIM's aan multi element heads is de DUP/IND-instelling nu hetzelfde als de
hoofdhead. Bij het wijzigen van de DUP/IND-instelling voor een multie element head wordt de VDIMhead op dezelfde instelling ingesteld.
Op MQ250M, MQ500, MQ500M en nieuwere MQ70's stelt MagicQ nu de netwerkswitch standaard in
om IGMP-snooping uit te schakelen - dit vereenvoudigt de werking van multicast-protocollen. Op deze
producten kan de netwerkswitch worden geconfigureerd in Setup, View System, Network, Network
Switch. Indien ingesteld op Normaal is IGMP-snooping ingeschakeld. Wanneer ingesteld op Original,
bevindt de netwerkswitch zich in de oorspronkelijke opstartstatus - MagicQ verandert dit niet.
Global Tap to Time-optie toegevoegd aan Remote Trigger Action-instelling in Setup, View Settings,
Ports.
Ondersteuning toegevoegd door het BPM-nummer direct op het toetsenbord in te voeren voordat u op
de TAP-knop drukt om de BPM rechtstreeks in te stellen in plaats van Tap to Time. Werkt met TAPknop (stadiumconsoles) en BIG GO wanneer ingesteld op Tap to Time.
Een extra mode optie toegevoegd aan de Cue Stack Macro T0 voor het triggeren van 10Scenes. Om
nu alle 10 knoppen op een 10Scene Zone te releasen, gebruik de Cue Stack Macro T0,<zone>,0,6
Verberg sorteerknoppen bij het kiezen van heads in de simple mode omdat ze niet relevant /
ondersteund zijn.
Opgeloste problemen
Oplossing voor Global Rate Master met Pixel Map FX waarbij FX niet volledig stopte wanneer de fader
op 0% stond en niet soepel reageerde. #0028625 #0030611
Elke update van Programmer herstartte de eenvoudige Pixelmap FX. #0027308
De optie Setup, View Settings, Playback, Go Reasserts Channels met de Step then Reassert opties,
beïnvloedt nu correct Cue Stacks onder tijdcode controle net alsof de GO knop werd ingedrukt.
Oplossing voor het selecteren van actieve heads bij gebruik van Group Cues. #0030616
Oplossing voor probleem met Multi Element Grids bij het opnieuw patchen van Multi Element Heads
met Master Intensity-kanalen. De Heads in het Multi Element Grid zouden het hoofdelement invoeren,
niet de multi-elementen.
Oplossing voor het selecteren van nieuwe groepen in Cue Window, View FX waar het de output niet
bijwerkte totdat de playback opnieuw werd gestart. #0030917
Als Groups Cue is ingeschakeld, worden bij het verplaatsen van de Head-positie van de controller met
encoders altijd inverts van de Head-files toegepast. Dit zorgt ervoor dat de bewegingsrichting
consistent is tussen cues gemaakt met groepen en normale cues.

Met Group Cues met overlappende groepen passen encoders nu de groepen samen correct aan.
#0031024
Paletten die in Group Cues worden gebruikt, worden nu geteld in Palette View, View Used. #0029500
Oplossing voor het verwijderen van attributen uit het VIEW PALETTE-venster zodat ze zowel de grove
als de fijn attributen verwijderen. Voorheen werden alle fijn attributen in het palet achtergelaten,
hoewel ze niet werden weergegeven. #0030864
Bij het sluiten van een venster dat vensters met variabele afmetingen overlapt, forceer dan een
hertekening van alle vensters.
Oplossing voor VDIM's in FX Speed Masters - voorheen werden ze niet toegevoegd.
Fix in het Groepsvenster voor View Grid dat niet de juiste Grid Group selecteerde bij het openen van
het Grid.
Oplossing voor slepen in het uitvoervenster VIEW GRID, zodat bij gebruik van een Multi Element-grid
Heads die naar het grid worden gesleept, alle elementen worden geplaatst en niet enkel de
hoofdhead.
Oplossing voor Live Macro-modus waarbij de CTRL-knop kon worden ingedrukt na het uitvoeren van
de macro. Ook ondersteuning toegevoegd voor CTRL + MANUAL GO op de PC Wing. #0030923
In DMX I/O, kanaaltestmodus was het kanaalnummer op 0 gebaseerd en niet op 1. Nu aangepast
zodat DMX-slot 1, 1uitstuurt en niet 0. #0023212
Bij het verwijderen van een groep zijn de groepskanalen niet verwijderd van groepsmasters die die
groep gebruiken #0030624
Het indrukken van de fklashknop, die in een TC-track is opgenomen, werd niet correct getriggerd
wanneer de playbacks waren ingesteld op een andere faderbank of het bekijken van masters.
#0030911
Ongedaan maken opgelost voor het wijzigen van XYZ en andere parameters van Vis-items van Patch
of Plot Windows. #0025663
Oplossing voor Exec, Assign Special, Setup Options, Art-Net Type toonde onjuiste opties. #0027359
#0030665
Verschillende oplossingen voor UNDO in verschillende vensters en toetscombinaties. #0030677,
#0019944, #0030525, #0025440, #0024699, #0027338
Oplossing voor Colour picker die af en toe blauwe en groene kleuren verwisselt. #0030387 #0030946
Oplossing voor plotweergave-artefacten bij scrollen. #0030674
Oplossingen voor resets in plotweergave bij gebruik van encoderwielen. #0027900 #0028861
Oplossing voor plot papierwerk dat onleesbaar is. #0028654 0026894 #0028443
Oplossing voor het afdrukken van het tijdlijnvenster. #0022586
Oplossing voor crash bij het includen van Group Cues met groepen die niet zijn gerecord. #0031310
Oplossing voor crash bij het recorden van Group Cues met groepen die niet zijn gerecord. #0031310,
#0031317, #0031368
Er is een probleem opgelost waarbij als het plotvenster open was op 2 stations, bijvoorbeeld een
console en MagicVis, het schakelen tussen Focus Hold en Focus Line fkikkering veroorzaakte.

Oplossing voor group cues in Net Sessions Programmer Sync mode, waarbij wijzigingen in de
programmer van de Slave soms niet correct werden uitgevoerd.
Probleem opgelost met Net Sessions-programmer sync waarbij de Slave-console programmer niet
correct werd gesynchroniseerd bij het opstarten. Het werd correct gesynchroniseerd zodra er iets in de
programmer op beide consoles was gewijzigd.
Oplossing voor webserver die een HTTP 500-fout retourneert bij het opvragen van een pagina 5
seconden na het opvragen van een vorige pagina.
Oplossing voor "Rec Options" en "Media"-items op de webserver die naar de verkeerde pagina's
linken.
Oplossing voor het instellen van DMX Autom op DMX-kanalen op universe 100 of hoger.
Oplossing voor het wijzigen van waarden in het patchvenster die andere netconsoles niet correct
bijwerkten en niet correct ongedaan maakten. #0025499
Oplossing voor instelling tijden zonder waarden in versies 1.9.1.0 en hoger ( bijv. 1 @ / 5 en 1 @ / 2 /
5).
Oplossing voor remote control in Stadium Touch-modus met Monitor 1 waar vensters herhaaldelijk
konden knipperen.
Verbeteringen aan de remote control om het starten/stoppen gebruiksvriendelijker te maken en om
aan te geven wanneer vensters niet beschikbaar zijn. Venstergrootte en helppictogrammen zijn
verborgen omdat ze niet worden ondersteund in remote control.
Oplossing voor stand-alone remote control, waarbij, bij het laden van Plot View, het showbestand
herhaaldelijk opnieuw kon worden geladen.
Oplossing voor Group cues bij het recorden / mergen / verwijderen van geselecteerde groepen voorheen zou het alle groepen recorden / mergen / verwijderen, ongeacht de geselecteerde groepen.
Oplossing voor reset die soms voorkwam bij het gebruik van SHIFT RELEASE om alle kanalen vrij te
geven. Komt het vaakst voor tijdens Net Sessies na Take Control/Release Control, maar kan van
invloed zijn op andere situaties, zoals bij het wisselen van pagina van macro's met two page hold over
geactiveerd. #0031604, #0031759
Oplossing voor morphing tussen verschillende modes van dezelfde fixture die af en toe een
showbestand kon beschadigen. Dit betrof slechts een zeer beperkt aantal van de 35.000 personality
files.
Oplossing voor het gebruik van net sessions in Playback Sync Multi Control met de Slave Consoles
die werken op Banks 2…6 van Playbacks. Voorheen in deze configuratie kon de slave niet van pagina
veranderen op banken 2...6. #0031788
Oplossing voor 10Scene-zones die geactiveerd werden met het macro-activeringscommando bij
gebruik van solo-knoppen - de cue-stacks werden niet opnieuw geactiveerd omdat de solo de op
groep gebaseerde cue-stacks niet verwijderde.
Move When Dark. Als een MWD (of Mark Cue) wordt uitgevoerd, worden sommige LTP-kanalen
overschreven door de programmer, waarna de programmer wordt gewist, de waarden worden nu
hersteld naar de waarde nadat de MWD is voltooid. Voorheen bleven de waarden bij de Programmerwaarden (LTP). #0031667
Group cues - oplossing voor fanning gebruikmakend van Group Segmenten. Voorheen, als Group
Cues was ingeschakeld en fannen met behulp van Group Segmenten, fande onjuist binnen de
groepen.

Oplossing voor Output Plan View voor duplicated heads zonder RGB (d.w.z. alleen kleurenwiel) zodat
de kleur correct wordt weergegeven voor elementen 2…x. Voorheen zou het alleen werken als er
bereiken in de persoonality waren voor alle elementen. #0028445
Oplossing voor Col-tags en head names bij morphing van head met één element naar head met
meerdere elementen. #0029044
Oplossing voor het exporteren van showbestand met geselecteerde pagina's. Niet-geselecteerde
pagina's konden worden geëxporteerd die geen cue stacks hadden.
Oplossing voor het exporteren van geselecteerde cue stacks /pagina's waarbij alle keyboard macro’s
geëxporteerd werden, ongeacht of ze zijn gebruikt in de geselecteerde cue stacks / pagina's
Fix voor het importeren van showbestanden met TC Tracks. TC Tracks zijn niet gedeporteerd, tenzij
de optie SETTINGS is geselecteerd.
Oplossing voor het opslaan van alle opties Voor multi- en glass fill grid opties. Ze werden eerder niet
correct opgeslagen in het showbestand vanaf het punt waar we ze per grid opties maakten in plaats
van globale opties. #0028854
Oplossing voor reset veroorzaakt bij het uitvoeren van een timecode Cue Stack zonder stappen.
#0031887
Oplossing voor reset bij het importeren van Grid in bestaand Grid. #0031687
Oplossing voor het toevoegen van VDIMs aan heads met meerdere elementen die zijn ingesteld als
Independent. De heads zouden fungeren als Dup totdat MagicQ opnieuw werd opgestart. Dit kan
worden omzeild door de Heads handmatig in te stellen op Dup en vervolgens terug naar Ind in de
Patch.
Oplossing voor Intensity Group FX op multi head elementen met VDIMs bij gebruik van include
elements - het zou voorheen alleen de FX op de eerste VDIM in de Head zetten. #0022826
Oplossing voor bij het invoeren van graden in de Pan / Tilt-attributen waar het invoeren van "270" voor
een armatuur met een maximale pan van 270, in plaats daarvan -270 zou tonen.

MagicQ versie 1.9.2.8
Opgeloste problemen

Oplossing voor RDM autopatching van de Chauvet Maverick Silens 2 Profile.
Oplossing voor Move When Dark wanneer toegepast op de eerste 2 stappen van
een cue stack.
Oplossing voor Remove Fx bij gebruik van de Execute Window Fx busking
functionaliteit. Sommige palette Fx zouden niet goed verwijderd worden bij busking.

MagicQ versie 1.9.2.7
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem met Group FX alleen in 1.9.2.6. Bij het draaien van een Cue Stack met
dezelfde Cue met Group FX meerdere keren in de Cue Stack - zou de FX niet correct herstarten.
#0032089

MagicQ versie 1.9.2.6
Opgeloste problemen
Oplossing voor Group cues - recorden van paletten. Paletten werden gemarkeerd als linked, zelfs als
de waarden verschillend waren. Dit veroorzaakte problemen bij het updaten van de paletten.
Omzeiling was om alle paletten te unlinken nadat ze waren gerecord. #0031191
Oplossing voor Group FX in een Cue Stack waarbij als twee stappen identieke FX hadden, ze nog
steeds van de ene naar de andere sprongen.
Oplossing voor SHIFT REL (laat alle playbacks los) die een reset kon veroorzaken.
Net Sessions - oplossing voor probleem waarbij het activeren en vrijgeven van cues in het Executevenster een reset kan veroorzaken. Betrof cues gekopieerd van de Cue Store naar de Execute. Cue
Stacks in het Execute venster werden niet beïnvloed.
Oplossing voor incidentele reset in MagicVis bij het synchroniseren van een nieuwe show vanaf een
console.

Oplossing voor het klonen van heads met SPLIT FX wanneer Cues meerdere FX in zich
hebben - kan herhaaldelijk resets veroorzaken bij auto save / saev. #0030898 #0031938
Oplossing voor het importeren van showbestanden met cues met alleen Group cues - geen
niveaus voor FX.

MagicQ versie 1.9.2.5
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem waarbij groepen opnieuw worden gerangschikt bij het wijzigen van Head
DMX-adressen. Betreft versies vanaf v1.9.2.2 #0031442
Oplossing voor FX-reorder probleem, dat herordenen naar geselecteerde heads verhinderde. Betreft
versies vanaf v1.9.2.0.
Oplossing voor reset bij het uitbreiden van paletten. Betreft v1.9.2.3 en 1.9.2.4.
Oplossing voor audio-ingang die niet correct initialiseert op consoles uit de MagicQ Compact-serie.
#0031575
Probleem opgelost waarbij audio-input niet correct herstartte op pc-systemen wanneer MagicQhardware niet was aangesloten bij het opstarten. #0031390

MagicQ versie 1.9.2.4
Nieuwe functies
Statustabblad "Timecode/DJ" toegevoegd. Om toegang te krijgen, drukt u op "SETUP", "VIEW
SYSTEM" en vervolgens op "VIEW STATUS". Bij actieve verbindingen met DJ-apparaten wordt de
relevante informatie over de huidige verbinding weergegeven. De weergegeven statussen zijn
bedoeld om netwerkproblemen op te lossen. Als je problemen hebt met DJ-protocollen, voeg dan een
screenshot van dit venster toe samen met je vraag ter ondersteuning.
Sta Extra Wing toe bij gebruik met Stadium Connect in Stadium Connect Panel-mode. Let op vanwege
dat de Stadium Connect 10 playbacks per pagina gebruikt worden alleen de eerste 20 playbacks
ondersteund op de Extra Wing.
Opgeloste problemen
Oplossing voor Cue Stack-macro's Transmit OSC en Audio Play die in recente bèta’s verbroken
waren.
Oplossing voor het tijdlijnvenster dat de lagen niet op elkaar laadt.
Oplossing voor het kopiëren van cues/steps in grote groepen werkt zonder de ruimte tussen
cues/steps te veranderen. #0030888
Oplossing voor crash van tijdlijnvenster bij het selecteren van een lege weergave.
Oplossing voor problemen met TCNet-protocoldetectie op consoles, Linux en Mac. #0030856
Oplossing voor Execute venster cursor in de gekleurde modus die niet wordt gewist wanneer de
cursor op sommige platforms wordt verplaatst. #0030990
Oplossing voor de status van het Palette View-venster waarbij na het instellen van een Tracker-optie
het niet mogelijk zou zijn om verdere acties in het venster uit te voeren, de tekst "Ongeldige Tracker"
verscheen dan.
Oplossing voor bij het invoeren van graden in de Pan / Tilt-attributen waar het invoeren van "270" voor
een armatuur met een maximale pan van 270, in plaats daarvan -270 zou tonen.
Oplossing voor UNDO die niet correct werkte sinds v1.9.2.0 #0030948 #0030238
Oplossing voor VDIM's die niet correct worden toegepast wanneer Heads met VDIMS zijn verwijderd
en vervolgens opnieuw zijn gepatcht naar kanalen waar ze eerder op stonden.
Oplossing voor het bijwerken van cues met paletten bij gebruik van Net Sessions en paletten worden
bijgewerkt op een slave-console. #0031393

MagicQ versie 1.9.2.3
Nieuwe functies
DJ systeem ondersteuning
Ondersteuning voor verbindingen met Denon/StageLinQ DJ-apparaten. Deze kunnen worden gebruikt
om zowel de status van externe DJ-decks van DJ's weer te geven, als om deze te gebruiken om
tijdcode Cue Stacks uit te voeren in synchronisatie met tracks die worden afgespeeld. Deze kunnen
worden geconfigureerd in het Setup-venster onder het tabblad "MIDI / Timecode". Apparaatspecifieke
informatie over het aansluiten van deze systemen is te vinden in de MagicQ handleiding onder de "DJ"
sectie.
Een bericht "No waveform" toegevoegd aan het audiovenster, dat wordt weergegeven waar de
golfvorm zou verschijnen als er geen golfvorm beschikbaar is. Sommige DJ-systemen bieden de
eindgebruiker geen golfvormen via de beschikbare protocollen, dus dit wordt weergegeven in het
geval dat er geen golfvorm beschikbaar is. Als u echter een overeenkomend bestand in de MagicQaudiomap heeft, kan MagicQ proberen de golfvorm van de lokale versie van het bestand te laden.
Live-macro
MagicQ ondersteunt nu een functie om een "Live Macro" in te schakelen die kan worden gebruikt om
playbackwijzigingen vooraf te laden voordat ze allemaal tegelijk worden uitgevoerd met de BIG GOknop.
Druk op CTRL + BIG GO om de Live Macro te recorden. De statusbalk wordt lichtblauw en geeft REC
LIVE aan tijdens het recorden van de Live Macro. Wanneer alle vereiste knoppen zijn ingedrukt en de
faders zijn verplaatst, drukt u nogmaals op CTRL + BIG GO om het recorden van de Live Macro te
stoppen.
Wanneer een Live Macro is gerecord, geeft de statusbalk LIVE MACRO aan en de BIG GO-knop
knippert snel om aan te geven dat deze is ingeschakeld, klaar voor gebruik. Wanneer ingeschakeld,
wordt door op de BIG GO-knop te drukken de Live Macro uitgevoerd, ongeacht een andere
knopfunctie die is ingesteld voor de BIG GO-knop.
De Live Macro wordt altijd afgespeeld met onmiddellijke timing, ongeacht de timing die is gebruikt om
de macro op te nemen - dit maakt gelijktijdige weergave van meerdere items mogelijk, wat niet
mogelijk zou zijn bij handmatige bediening.
Een Live Macro kan opnieuw worden gerecord voordat deze is uitgevoerd. Druk gewoon op CTRL +
BIG GO om de Live Macro opnieuw te recorden en volg de bovenstaande stappen.
Wanneer ingeschakeld, wordt door op BACKSPACE te drukken de Live Macro geannuleerd en keert
de BIG GO-knop terug naar zijn normale functie.
De BIG GO kan worden ingesteld om altijd een LIVE MACRO-knop te zijn, zodat u CTRL niet hoeft te
gebruiken bij het recorden van de Live Macro. Stel in Setup, View Settings, Playback de functie
Crossfade-button in op Live Macro. Merk op dat zelfs wanneer deze functie is ingesteld, CTRL + BIG
GO kan worden gebruikt om de Live Macto opnieuw te recorden.
De Live Macro wordt gerecord in het Macrovenster bij de hoogste vrije macro en wordt Live Macro
genoemd. Deze kan worden bekeken en stappen kunnen worden bewerkt zoals bij normale
toetsmacro's. Deze wordt automatisch verwijderd wanneer de Live Macro is uitgevoerd. Omdat het
een live-functie is, wordt deze niet opgeslagen in show bestande en wordt deze daarom niet bewaard
bij een reset of shut down.
De Live Macro is in de eerste plaats bedoeld voor het recorden van playbacktoetsen. Het is mogelijk
om programmeertoetsen te recordren en zelfs toetsdrukken in vensters, maar de reikwijdte is beperkt
omdat de playback-/programmeertoetsen niet worden uitgevoerd terwijl ze worden gerecord (in
tegenstelling tot normale toetsmacro's) en er dus geen feedback is van de ingedrukte items.

Andere wijzigingen
Ondersteuning toegevoegd voor Expand Palettes voor Group Cues.
Gewijzigde Unblock Cue zodat het geen kanalen deblokkeert die dezelfde waarde hebben maar uit
verschillende paletten komen.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost voor reset bij vrijgeven met tijden van Automations/Execute/Stack Store. (Alleen
van toepassing op 1.9.2.2) #0030464
Probleem opgelost voor reset bij het maken van een grid vanuit de plotweergave met alle fixtures op
dezelfde Y-coördinaat. #0030382
Probleem opgelost met subgroepen bij het opnieuw patchen/morphen van kanalen waarbij de
subgroep verloren zou gaan. Ook tonen van attributen bij gebruik van Group Cues en subgroepen.
#0030466
Probleem opgelost in 1.9.2.2 waarbij de sneltoets op het testmac-toetsenbord de opdrachtregel niet
wist. #0030488
Oplossing voor het verwijderen van gepatchte kanalen die worden gebruikt in een FX in het FXvenster, deze FX worden geconverteerd naar een generiek FX. #0022928
Oplossing voor lichte sprong bij het in-/uitfaden van absolute FX. #0017543
Oplossing voor foutief openenen van vensters bij het aanraken van faders op Stadium Connect in
MQ500 Single Monitor Panel Mode.
Verbeterde verwerking van externe vensters op pc-versies in Stadium Connect / MQ250M. Maakt nu
gebruikersinstelling van externe venstergrootte mogelijk in plaats van deze vast in te stellen op
1920x1080.
De grootte van het mediavenster op het interne venster was anders dan op externe vensters. Nu is het
hetzelfde als andere vensters, behalve dat er altijd minimaal 8 lagen worden weergegeven. #0021433
Oplossing voor Int View van Outputs Window - bij het tonen van geselecteerde
playback/active/prog/parked werd het soms niet correct #0027108 weergegeven.
Oplossing voor opdrachtregel die werd ingekort tot 15 tekens tijdens automatisch opslaan. #0025644
Output vensters 2,3,4 ondersteunde View DMX of View Scope niet. Het wordt nu in alle vensters
ondersteund - MAAR houdt er rekening mee dat slechts één uitvoervenster tegelijk op Scope mag
worden ingesteld. #0025593
Reset probleem opgelost in Cue Stack venster als alle Cues zijn verwijderd en dan op View Cue
drukken. #0030553
Group Cues - update verwijzingen naar paletten in de Group Cues bij het verplaatsen van paletten.
#0030532 #0030547
Oplossing voor Visualiser-venster op Mac dat niet samen met het hoofdvenster minimaliseert en
herstelt. Ook oplossing voor Visualiser-venster dat altijd bovenop andere toepassingsvensters blijft.
#0030140
Als u op Enter drukt bij User Type in het Setup venster, stelt u ongeldige waarden in. #0030490

Bij het gebruik van Exec Sequences, zou het starten van een Sequence de Random optie wissen, dus
het was niet mogelijk om te starten in Random. #0029751
Oplossing voor het toevoegen van Group FX aan groepen met VDims - Parts werkte niet zoals
verwacht. #0030601
Oplossing voor FX center in/out bij gebruik van pan FX waarbij pan niet het eerste attribuut in de FX is
(bijv. pandim,pandimxfade,2posdim). #0030250
Oplossing voor het laden van FX-bibliotheken die zijn opgeslagen met het oude showbestandsformaat
in shows met High Res FX (de huidige standaard).
Oplossing voor "Audio beat step"-mode waarbij de beatnummertoewijzing aan het cue-stapnummer
begon bij 0 en niet bij 1. Beats 1,2,3,4 zouden moeten worden toegewezen aan Cue-stap 1,2,3,4.
#0030704
Oplossing voor de rate divisor instelling in Cue Stacks die niet werken met de audio beat-input in de
mode "Audio bumps GO" en "Audio beat step".
Oplossing voor het wijzigen van de paybackpagina met playback holdover, waarbij PB1 kan worden
vrijgegeven wanneer dit niet wordt verwacht.
Oplossing voor het converteren van Group FX naar normale FX in het programmervenster. Het
selecteren van de 2e of hogere FX en converteren zou niet werken en zou in plaats daarvan FX
verwijderen.
Oplossing voor het selecteren van FX-richting in Prog, View FX wanneer u op ENTER drukt om door
opties te bladeren. Alleen van invloed op de laatste paar bètaversies.
Oplossing voor het rechtstreeks instellen van waarden in het venster Prog, View Vals - betrof recente
bèta's.
Oplossing voor vastlopen bij het opslaan van personalities met afhankelijke bereiken en lussen erin.
#0030596
Oplossing voor het patchen van VDIM's, wat erg traag was in v1.9.2.2. #0030726
Oplossing voor het laden/bewerken van een show met Group Cues die gebruikmaakt van Groups met
Head Elements nadat de gepatchte Heads met de Head Elements zijn verwijderd uit de patch
#0030698
Oplossing voor het verwijderen van heads van de slave-console bij gebruik van een multi-console. Het
aantal heads in het patchvenster zou onjuist zijn. Bij het verwijderen van alle heads van een bepaald
type en het opnieuw patchen van hetzelfde head-type kon de Slave resetten. #0030599
Oplossing voor Colour picker, kleurfaders hebben niet langer donkere vlekken langs de fader
Oplossing voor Colour picker, volledig verzadigde kleuren worden nu correct berekend
Oplossing voor Colour picker, het selecteren van tinten van exact rood, groen of blauw zou af en toe
nul helderheid opleveren, dit is nu opgelost
Oplossing voor het laden van gebruikersgels waarbij namen niet correct werden weergegeven en
resets konden veroorzaken. #0029289
Forceer het opnieuw laden van het venster bij het veranderen van shape. #0029815
Oplossing voor het maken van Intensity Master van Groep zonder kanalen #0030623

Forceer het Col-venster terug naar de weergave Paletten wanneer u Kleurpaletten selecteert in het
venster Execute. #0030660
Het recorden van een TC Track vanuit het Cue Stack venster reset nu niet langer de interne tijdcode
naar 00:00:00:00 wanneer de playback al actief is. #0030509
Oplossing voor groepen met type ingesteld als No Group. Deze nieuwe functie werkte niet correct in
v1.9.2.2. #0030608

MagicQ versie 1.9.2.2
Nieuwe functies
Group cues
De werking van Encoders E en F in de Programmer, View Times, Advanced en Cue View Times,
Advanced view opgelost. #0029650
Oplossing voor selectie van paletten met VDIM's. #0029823
Ondersteuning voor oude heads dim highlight-modus. #0029832
Ondersteuning voor activering door head/IPCB/IPC/C. #0029824
Ondersteuning voor vervangen paletten.
Ondersteuning voor het verwijderen van Group FX uit de Programmer met REMOVE + FX.
Maak paletten in Exec Region actief bij gebruik van Group Cues. #0029991
Laat FX in Exec Regions werken met Group FX. Voorheen werden ze niet verwijderd en werkte de
kleurselectie niet. #0030127
In Group Cues mode, als er heads worden gekopieerd en er worden geen Group Cues gecreëerd,
dan zullen in plaats daarvan individuele heads worden gekopieerd.
Na het recorden van een palet, zijn de Programmer-waarden nu ingesteld op een palet in plaats van
harde waarden.
Oplossing voor het instellen van intensiteiten op Group Cues vanaf het toetsenbord met tijden - b.v.
Group 7 @ FULL / 5
Oplossing voor het instellen van delaytijden in de Cue- en Prog-vensters, View Simple Timesweergave.
Oplossing voor het weergeven van pictogrammen in bereiken in Color- en Beam-encoders.
Bij het instellen van harde waarden met encoders kunnen de waarden negatief worden, waardoor
onjuiste waarden worden weergegeven in het programmervenster. #0030108
Oplossing voor View Cue-venster bij het navigeren door View Levels. #0029593
Fix voor Locate en Default bij gebruik van 16bit Locate en Default waarden (bijv. van Default Cue,
Locate Cue). #0029559
Oplossing voor toepassen van paletten met een willekeurige selectievolgorde (<time> * .)
snelkoppeling. Voorheen fade het gewoon aan het einde. #0029411

Timeline venster
De functionaliteit "INSERT IN TRACK" verplaatst naar de knop "ADD TC Track". Als een track is
geselecteerd, kunt u erop drukken en recorden in de geselecteerde track op de positie van de
playhead. Als er geen track is geselecteerd of er geen bestaande tracks zijn, krijgt u door op de knop
te drukken de optie "Add TC-track".
Verhinderd het selecteren van de TC-track bij het uitvoeren van een sleepselectie. Door shift ingedrukt
te houden en vervolgens met de linkermuisknop op de TC-track te klikken, wordt deze niet langer
geselecteerd.
Het verwijderen van een playback instantie kan worden gedaan door alle stappen te verwijderen of
door op REM te drukken en vervolgens op de box met de playbacknaam te klikken.
De Move actie kan nu worden gebruikt op stappen en cues.
Een cursormarkering toegevoegd die bestuurbaar is met encoder F.
Een beschrijving toegevoegd aan de twee helften van de zoom-encodersknoppen.
In- en uitzoomen gebeurt nu vanuit het midden van het venster, niet vanaf de linkerkant.
In- en uitzoomen op MagicQ PC kan nu gedaan worden door "Ctrl" ingedrukt te houden en
respectievelijk omhoog en omlaag te scrollen.
Naar rechts en links scrollen op MagicQ PC kan nu worden gedaan door "Shift" ingedrukt te houden
en respectievelijk omhoog en omlaag te scrollen.
De optie voor de middelste playhead wordt uitgeschakeld zodra het venster wordt versleept tijdens het
pauzeren of afspelen.
Als een MOVE- of COPY-actie op geselecteerde items wordt voltooid zonder op een locatie in het
venster te drukken/klikken, worden de items verplaatst/hekopieerd naar de locatie van de cursor.
Er is een probleem opgelost waarbij kopiëren van stappen ertoe leidden dat de timing af en toe
veranderde bij het selecteren binnen de liniaal.
Een probleem opgelost waarbij een verwijderde stap nog steeds bestond tot een paginawisseling of
een herlaadbeurt van MagicQ.
Oplossing voor de ontbrekende lock/status-knop in de cue-stack rij.
Er is een probleem opgelost waarbij de markeringen van de loop voor het bewerken van de tijdcode
niet werden weergegeven bij het openen van de configuratiemodus.
DJ systeem ondersteuning
Ondersteuning voor verbindingen met DJ-systemen is toegevoegd met VirtualDJ OS2L en Pioneer
ProDJLink. Deze kunnen worden gebruikt om zowel de status van externe DJ-decks van DJ's weer te
geven, als om deze te gebruiken om tijdcode Cue Stacks uit te voeren in synchronisatie met tracks die
worden afgespeeld. Deze kunnen worden geconfigureerd in het Setup-venster onder het tabblad
"MIDI / Timecode". Apparaatspecifieke informatie over het aansluiten van deze systemen is te vinden
in de MagicQ handleiding onder de "DJ" sectie.
Het nieuwe Audio-venster kan worden geopend via de venstermenubalk op de pc of door op
ALT+PAGE op een MagicQ-console te drukken. Het audiovenster kan ofwel de status van de
aangesloten DJ-decks weergeven, ofwel het binnenkomende audiosignaal dat wordt gebruikt voor
beattracking.

Cue Stacks kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde DJ-track door de "Copy"-functie te
gebruiken om een cue-stack naar het relevante deck in het audiovenster te kopiëren wanneer de track
wordt afgespeeld. Met de optie "Activate and Release on DJ System" kan een cue-stack automatisch
worden geactiveerd wanneer een bepaald nummer wordt afgespeeld op het aangesloten DJ-systeem.
De "Track DJ Deck timecode" laat toe dat een Cue Stack de tijdcode van het deck volgt.
Timing shortcuts
De op * gebaseerde timing-snelkoppelingen zijn nu uitgebreid, zodat een fade-tijd per head kan
worden gespecificeerd, evenals de algehele fade-tijd voor alle heads.
De vorige sneltoetsen blijven hetzelfde - b.v. <time> * veroorzaakt een fade over alle geselecteerde
Heads van de totale tijd <time> waarbij elke Head om de beurt fade.
De nieuwe sneltoets <time> / <head fade> * veroorzaakt een fade over alle geselecteerde heads van
de totale tijd <time> waarbij elke head gedurende <head fade> seconden fade. De vertragingen
worden berekend om de totale tijd te bekomen.
De nieuwe tijden werken voor alle varianten van de *-sneltoetsen, inclusief *+ voor naar het midden, *voor uit het midden, */ voor omgekeerde selectie-einde en *. voor willekeurige volgorde.
Net als in vorige software kunnen de *-snelkoppelingen worden gebruikt bij het selecteren van
paletten, bij het invoeren van intensiteit vanaf het toetsenbord en bij het bewerken van Programmerof Cue-gegevens in de Programmer- en Cue-vensters.
De * sneltoetsen werken met zowel normale Cues als Group Cues.
Om bijvoorbeeld een fade van in totaal 10 seconden naar het midden uit te voeren, waarbij elke head
gedurende 2 seconden fade,
10 / 2 *
Multi console
De werking van multi consoles is nu verbeterd om patchbewerkingen vanaf slave-consoles mogelijk te
maken. Voorheen was het patchvenster alleen-lezen op slaveconsoles en werden er geen
patchbewerkingen ondersteund. Bovendien was VIEW VIS niet zichtbaar.
Slave consoles kunnen nu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekijk en wijzig alle gegevens in alle patchweergaven.
Stel inverts, offsets, merge en Dup/Ind-status in.
VDIM's toevoegen en verwijderen
DMX-adressen en headnummers wijzigen
Chosse Heads, inclusief dimmers en mediaservers.
Patch heads
Heads verwijderen
Heads bewerken. Wanneer Heads worden bewerkt op een console in een Net Session, wordt
het bijgewerkte personalitybestand overgebracht naar de andere consoles en opgeslagen op
de schijf van de andere consoles.

De volgende patchbewerkingen worden momenteel niet ondersteund op slaveconsoles:
•
•
•
•
•

Morph Heads
Clone Heads
Copy head programms
Automatische groepen en automatische hernummering van heads
Import/Export Heads / USITT

Multi Console is ook verbeterd i.v.m. het mislukken van de Slave-synchronisatie en geeft nu de reden
van mislukken aan, bijvoorbeeld als de Master meer universes in gebruik heeft dan op de Slave
worden ondersteund.
Users
Bij gebruik van gebruikers met wachtwoorden heeft het dialoogvenster User Selection (Setup,
softtoets C) nu een optie om de console te vergrendelen. De console wordt vergrendeld en zal het
vergrendelde scherm weergeven. Elke toetsaanslag keert terug naar de User Selection waar het nodig
is om een gebruiker te selecteren en een wachtwoord in te voeren om de console te ontgrendelen.
Gebruikers worden geconfigureerd in Setup, View System, View Users. Als gebruikers met
wachtwoorden zijn ingesteld, zal bij het vergrendelen van de console met behulp van de snelkoppeling
(houd CURSOR LINKS en CURSOR RECHTS ingedrukt en druk op CURSOR OMHOOG) een
selectie van de gebruiker en het wachtwoord gevraagd worden om te ontgrendelen.
De startgebruiker kan nu worden ingesteld op "No", "Yes (Locked)" of "Yes (Unlocked)". Indien
ingesteld op "Yes (Locked)" moet de gebruiker worden geselecteerd en het wachtwoord worden
ingevoerd voordat toegang wordt verkregen tot de console.
Dit is ook van toepassing op het laden van shows, zodat het mogelijk is om showbestanden te
beschermen door er een Gebruiker en Wachtwoord in in te stellen, waardoor het onmogelijk wordt om
toegang te krijgen tot het showbestand op een MagicQ console of MagicQ PC zonder eerst een geldig
wachtwoord in te voeren.
Merk op dat om te voorkomen dat showbestanden met gebruikerswachtwoorden worden geopend op
eerdere softwareversies, alle showbestanden die in 1.9.2.2 of hoger zijn gemaakt en die
gebruikerswachtwoorden hebben, niet kunnen worden geopend op softwareversies ouder dan 1.9.2.1.
De gebruikerswachtwoorden moeten eerst worden verwijderd in 1.9.2.2 of hoger en vervolgens
opnieuw worden ingevoerd zodra de show in de oudere softwareversie is geladen.
Bij gebruik van de 10Scene Remote app die verbinding maakt met MagicQ met ingestelde
gebruikerswachtwoorden (en geen individuele 10Scene zonewachtwoorden), is versie 1.5 van de app
vereist om de automatische QR-code te gebruiken om in te loggen op de wachtwoordbeveiligde
zones. Oudere versies van de 10Scene Remote-app kunnen de automatische QR-aanmelding niet
gebruiken, hoewel het handmatig invoeren van het wachtwoord op alle versies wordt ondersteund.
RDM
Kolom Reset Device toegevoegd aan Net Manager, View RDM om individuele RDM-apparaten te
kunnen resetten. Toetsenbordprompt toegevoegd bij het klikken op de kolommen Freq, Curve of
Factory Reset.
Bij gebruik van RDM Background Check worden fixtures die niet meer reageren op DMX gemarkeerd
als inactief (gedimd) in Net Manager, View RDM.
Remote Control / Multi Windows
De plotweergave wordt nu ondersteund op zowel Remote Control als Multi Windows, waardoor het
selecteren van Heads via een remote control of op een externe netwerktouchscreen mogelijk wordt.
De Vis Windows wordt nu ondersteund op Multi Windows, waardoor het kan worden opgenomen en
opgeroepen als onderdeel van Lay-outs. Dit is handig op consoles zonder ingebouwde visualisatie
(MQ50/70/80/250M) bij gebruik van Multi Windows – en vermijdt de noodzaak om zowel de Multi
Window- als de MagicVis-applicaties te openen. Het Vis-venster ondersteunt zowel live-uitvoer als
previews op Multi Windows.

Trackers
Trackers View is toegevoegd aan het Macro-venster dat zowel monitoring als configuratie van
Trackers mogelijk maakt. Dit overtreft de Tracker-weergave in Setup, View System, View Status.
Scaling, offsets en swapping Y/Z kunnen worden ingesteld voor individuele Trackers.
De binnenkomende Tracker-gegevens worden ontvangen en weergegeven in de kolom Data.
Vervolgens wordt een Y/Z-wissel toegepast, wordt de schaal toegepast (die negatief kan zijn) en
vervolgens wordt een eventuele offset toegepast. Het resultaat wordt getoond in de X,Y,Z kolommen
die vervolgens intern worden gebruikt, door MagicQ, voor Tracker functies.
Voor elke Tracker kan een IP-adres worden opgegeven om de acceptatie van Tracker-gegevens voor
die Tracker alleen van één enkel systeem met dat specifieke IP-adres te beperken.
De Generic Movement-personality die wordt gebruikt voor het toepassen van beweging op MagicVisobjecten is verbeterd met een nieuwe Tracker-modus met een Tracker-attribuut zodat de
bewegingsgegevens afkomstig zijn van een Tracker in plaats van de parameters van de Generic
Movement Head. Dus de Generic Movement Head kan gebruikt worden om ofwel direct vanuit
MagicQ te besturen of vanuit een extern systeem. Stel het Tracker-attribuut in op een geldige TrackerID (1 tot 20) om een externe Tracker te gebruiken.
Group type
De mogelijkheid toegevoegd om Groepstype in te stellen op No Group. Indien ingesteld op No Group,
worden de Heads in de groep wel geselecteerd, maar de groep niet. Dit kan handig zijn, bij het
gebruik van Group Cues, om per Head-programmering te forceren. Wanneer u op Soft-toets E in het
groepsvenster drukt, wordt nu een dialoog met groepsopties weergegeven in plaats van door de
afzonderlijke opties te lopen.
Het groepstype kan worden ingesteld met behulp van soft knop E. Er zijn vier opties:
Norm
Sub Groups
Elements Only
No Groups

Werkt normaal - selecteert de groep en alle heads binnen de groep
Groep roept altijd subgroepen op in plaats van de groep
Stelt alleen de elementselectie in. Er zijn geen heads of groepen geselecteerd
Selecteert de Heads binnen de groep, maar niet de groep

Het is nu mogelijk om het Groepstype voor meerdere Groepen in één keer in te stellen door ze eerst
met de cursor te selecteren.
Macro’s
Wanneer playbacks worden verplaatst, worden alle verwijzingen binnen TC Tracks naar die specifieke
playback op die pagina nu geüpdatet naar het nieuwe playbacknummer - waardoor playbacks
verplaatst kunnen worden zonder de werking van de TC Track te beïnvloeden. Evenzo worden alle
playbacks, op dezelfde pagina als degene die verplaatst wordt, met Cue Stack macro's die de
A,R,G,T,U macro’s gebruiken, ook bijgewerkt en zullen verwijzen naar het nieuwe playback nummer.
Op compacte consoles waar MACRO toegankelijk is via ALT + CUE STACK zal MagicQ Alt en Macro
uit de macro verwijderen. #0015111
De ingebouwde macro's Set PB, Set PB Heads, Set PB DMX, Set PB Sel Ints, Set PB Sel Heads
verwijderd omdat ze niet werkten. Deze functies zijn toegankelijk via het speciale Exece-item Fader
FN of door toetsmacro's te maken met behulp van het Fader dialoogvenster. #0026215, #0028462
Muisklikken in het dialoogvenster Selecteren, het dialoogvenster Bevestigen en de pop-upvensters
(Oneven/Even, Fan, Fader, Exec, Quick Macro) worden nu opgeslagen bij het opnemen van
belangrijke macro's. #0000410 #0014839

Ingebouwde macro's voor Wings 2/3 verwijderd die niet waren geïmplementeerd. Gewijzigde namen
van Wing 1-macro's om de vermelding van wings te vermijden - nu zijn de 2e en 3e set PGUP/PGDNknoppen die afhankelijk zijn van het product. #0015576
De ingebouwde macro's Set PB, Set PB Heads, Set PB DMX, Set PB Sel Ints, Set PB Sel Heads
verwijderd omdat ze niet werkten. Deze functies zijn toegankelijk via het speciale Exece-item Fader
FN of door toetsmacro's te maken met behulp van het dialoogvenster Fader. #0026215, #0028462
Ingebouwde macro Clear Zero hernoemd naar Clear Default (sneltoets CTRL+CLEAR was eerder
veranderd van Clear Zero naar Clear Default). Nieuwe Clear Zero ingebouwde macro toegevoegd die
CTRL+SHIFT+DEFAULT uitvoert. #0016652
Extra macro timing optie toegevoegd. "Immediate" is nu onmiddellijk waar het voorheen één stap per
systeemtick was. De optie één stap per tick wordt nu weergegeven als "Step per tick" in plaats van
"Immediate".
Bij het recorden van toetsmacro's elimineert u records met zachte muiskliks die worden veroorzaakt
door fysieke druk op de softteotesen om duplicaties te voorkomen. #0021487
Oplossing voor ongedaan maken na recorden en vervolgens bewerken van een toetsenbord Macro
#0025919
Cue Stacks met Cue Stack Macro's zullen nu altijd geïmporteerd worden ongeacht of er Cues geldig
zijn in de Cue Stack. #0027757
Oplossing voor Cue Stack Macro J Commando bij het springen naar point Cues (bijv. 7.01, 7.10)
#0015301
Cue Stack-macro's kunnen worden getest vanaf de opdrachtregel op MagicQ-consoles en
ontgrendelde MagicQ-systemen met behulp van het commando testmac gevolgd door de macro. Merk
op dat de D, I, M-macro's normaal gesproken worden uitgevoerd op de playback die de macro
uitvoert, en dus altijd van toepassing zal zijn op de huidige geselecteerde playback, wanneer ze vanaf
de opdrachtregel worden uitgevoerd.
Bewaren van support files
Het is nu eenvoudig om één enkel supportbestand aan te maken en op USB op te slaan om
ChamSys-ondersteuning en distributeurs te helpen problemen te recreëren en te begrijpen. Dit
bestand bevat het showbestand, het sessielogboek en de logbestanden van de afgelopen zeven
dagen. Druk in Setup, View System, View Status op SAVE SUPPORT. Dit slaat een bestand met de
naam support_XXXXXXX.zip op in de log folder, waar XXXXXXX de datum en tijd is. Er wordt een
dialoog getoond om het opslaan op een USB-stick in te schakelen.
De oudere optie SAVE TO LOG die alleen het sessielogbestand opslaat, is verplaatst naar SHIFT en
SAVE LOG. Dit is vervangen door de SAVE SUPPORT-functie. Het SAVE LOG maakt een veel
kleiner bestand aan en kan dus nog steeds handig zijn in situaties waarin het niet mogelijk is om
grotere bestanden over te dragen en te uploaden.
Andere wijzigingen
De legendes voor playback-encoders zijn verbeterd.
De indicator van de playbackfader is vergroot op Stadium-producten en de indicator is nu actief op
Encoder-playbacks wanneer ze zijn ingesteld op Speed en Size masters.
Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de instelling Playback Col Tag. De optie "Cue Stack (dim
unused)" dimt alle playbacks die niet zijn geprogrammeerd, zodat het gemakkelijker is om vrije
playbacks te identificeren.

Soft paletten in Regio's zijn nu gekoppeld per attribuuttype (Intensiteit, Positie, Kleur, Beam), zodat
paletten van deze types onafhankelijk in de regio kunnen worden geselecteerd.
Aftellen van seconden toegevoegd aan cue-status in cue-stackvenster wanneer cue-tijd (delay+fade)
groter is dan 10 seconden.
Snap colour stelt alle geselecteerde Heads in op dezelfde kleurwaarden als de eerste geselecteerde
Head. Snap Color is beschikbaar via ALT + ALL. Deze functie was in eerdere versies al beschikbaar,
maar was niet gedocumenteerd.
Default Colour stelt alle geselecteerde heads in op de standaardkleur van die heads. Als de kleur al
de standaardkleur is, stelt hij deze in op rood. Default Colour is beschikbaar via ALT + LOCATE. Deze
functie was albeschikbaar in eerdere versies, maar was niet gedocumenteerd.
"Mouse + Dialog (Menus English)" optie toegevoegd aan de Help-modus in Setup, View Settings,
Windows om Tooltips in de landstaal in te schakelen, maar om de menu's in het Engels te houden.
Plotweergave - de Setup-optie Encoder-modus met "Maintain Pos, Col, Beam" wordt nu ondersteund
met het Plot-venster om de selectie van Heads in de Plot-weergave mogelijk te maken zonder de
Encoder-functies te wijzigen.
Optie "No function" toegevoegd aan Manual Crossfade-functie en Wing Crossfade-functie-instellingen.
De Grand Master-functie, Sub Master-functie, Manual Crossfade Master-functie en Wing Crossfade
Master-functie zijn nu zo ingesteld dat het dialoogvenster met opties onmiddellijk wordt geopend in
plaats van dat u op ENTER hoeft te drukken om door de opties te bladeren.
Als Crossfade Master-knoppen zijn ingesteld op Go/Back, heeft dit nu voorrang op elke Crossfade
Master-functie. #0029702, #0029540
Bij het importeren van showstructuren is het nu mogelijk om precies aan te geven wat er wordt
geladen met behulp van de Advanced opties. Stel in de Advanced opties de optie Heads from File in
op None.
De RND FX optie wordt nu ondersteund op de Direction soft-toets C in de Prog en Cue Windows,
View FX. Voorheen was het alleen zichtbaar/configureerbaar vanuit de venstervelden. #0030214
Colour Picker RGB-modusweergave is verplaatst naar de titel van het venster in plaats van de soft
knop waar deze niet paste.
Geïmplementeerd Playback Encoder Control Type "Other Cue Stack". Als de encodermodus LTP of
HTP is en de cue-stack is toegewezen aan een playback op de huidige playback-pagina, dan wordt
deze geactiveerd vanuit de playback, anders wordt deze geactiveerd vanuit de Stack Store. Volgens
de gebruikelijke Cue Stack-opties wordt deze alleen geactiveerd als Fader Activates is ingesteld op
Yes. Voor FX Size en FX Speed zal dit alleen effect hebben als de Cue Stack al actief is op een
Playback of binnen een Execute Grid of de Stack Store.
In Head Editor wordt bij het kopiëren van attributen naar andere modi nu de originele Head heropend
na het kopiëren. #0028474
Het gereduceerde showbestandsformaat is nu beschikbaar op alle consoles - voorheen was het alleen
beschikbaar op consoles met 127 universes of meer. #0030369
Wanneer soft paletten worden toegepast, wordt het cue-venster automatisch vernieuwd.
In het Plot venster is de Fit to Selected Heads soft toets verplaatst naar SHIFT + Fit to Whole Plot en
er is een nieuw Plot Settings Dialog toegevoegd. Dit heeft de optie heads “reorder heads while
dragging” die ook te vinden is op het tabblad MagicVis Plot-instellingen. Het heeft ook de optie Follow
Selection die je vroeger aantrof in SHIFT + Fit to Selected Heads.

Bij het verwijderen van Cue Stacks uit Playbacks, Stack Store of het gebruik van de REMOVE
UNUSED functie, controleert MagicQ nu ook op verwijzingen naar de Cue Stack in Automations, Cue
Stack Macros en TC Tracks.
Bij het verwijderen van cues uit cue-stacks, cue-store of het gebruik van de REMOVE UNUSEDfunctie, controleert MagicQ nu ook op verwijzingen naar de cue in Automations.
De grootte van pictogrammen en de lay-out of execute boxen wordt nu aangepast op basis van de
instelling van de parameter Windows Icon Size.
Busking-paletten met tijden zijn nu verbeterd, zodat meer dan één paletfade tegelijkertijd kan worden
uitgevoerd zonder de eerste palettijden te beïnvloeden. #0010475 #0021825 #0022606 #0026402
Opgeloste problemen
Oplossing voor indicatie van paletselectie in intensiteit, paletweergave bij gebruik van VDIM's
(normale cues). #0029823
Fix voor Intensity Window Encoder Y (Intensity Mode) en soft-knop in de verschillende weergaven.
Oplossing voor E-encoder in Prog- en Cues-venster die niet correct werkte in recente bèta's.
#0029844
Gedwongen berekening van elementbreedte en -hoogte voor personalities met aangepaste
elementdata. Berekent bij het laden van personalities en bij het kopiëren van elementdata naar alle
modi. Dit lost problemen op met het invoegen van deze personality in grids.
Oplossing voor outputvenster - liet geen paletreferenties zien nadat attributen waren gecontroleerd
door Programmer en vervolgens waren gecleared.
Oplossingen voor de grootte van het Execute-venster om het formaat van het Execute-venster
mogelijk te maken op één/twee/drie rijen.
Oplossing voor Prog- en Cue-venster waar de soft knoppen Adv/Simple View niet correct werden
vernieuwd.
Probleem opgelost met het Lock scherm bij het gebruik van users - bij het ontgrendelen was het
dialoogvenster user selection niet geactiveerdt, wat betekent dat de gebruiker niet kon worden
geselecteerd om de console te ontgrendelen.
Probleem opgelost met het invoeren van een wachtwoord bij het ontgrendelen van de console - het
was alleen mogelijk om het schermtoetsenbord te gebruiken, niet het toetsenbord of het externe
toetsenbord.
Oplossing voor Enocder-selectie C2X/C2Y die werden verwisseld bij het selecteren in Head Editor.
Oplossing voor Exec Window, Assign Special, Timecode+Clock, Cue Stack-items. Willekeurige
symbolen zouden worden weergegeven als de Cue Stack niet was geprogrammeerd of inactief was.
Oplossing voor Assign Special Set of Clear hot Uni-zone actie waarbij het sluitvenster wordt
genegeerd door op de X- of CANCEL-knop te drukken. #00028415
Op de MQ250M waren dialoogvensters (zoals toetsenbord, confirm) op de externe monitor niet correct
gepositioneerd. #0029647
Op de MQ250M was tekst voor Status op kleiner scherm een te klein lettertype. #0029657

Output, View Plan op externe monitoren (of linkerdisplay van MQ500M) had niet het juiste formaat
voor het volledige aantal rijen bij 100% zoom - de laatste rij was verborgen en moest worden
gescrolld. #0029648
Verdere oplossing voor Mark/Move When Dark op armaturen met meerdere elementen en VDIM's.
Oplossing voor groepen van alleen elementen. Het eerste element wordt niet correct weergegeven in
het venster
Oplossing voor fout wanneer een audiobestand een spatie als tweede teken had, het werd aangezien
voor een audiomacro-opdracht. De audiomacro "D" is niet langer nodig vanwege de kolom "Audiofile".
Oplossing voor een vertraging van 2 frames op MIDI-tijdcode die wordt toegepast bij gebruik van een
USB MIDI-interface.
De mogelijkheid om het faden van audioweergave te negeren in synchronisatie met de
releasetijdwaarde is toegevoegd, zodat de audio alleen stopt wanneer de releasetijd is verstreken. Dit
kan gevonden worden in de "Audio fades during release time" optie in de Cue Stack instellingen.
Probleem opgelost met de functie voor het opnieuw ordenen van de cue-tijdcode, die ook niettijdcode-geactiveerde cues opnieuw ordende als ze eerder een tijdcode-waarde hadden ingesteld.
No FX-toggle werkte niet zoals toggle #0026393 #24518 #24374 #26925 #28029 #28644
Oplossing voor probleem met Exec-regions bij het selecteren van Int FX of Zoom FX met Col FX actief
- de status van de Col FX zou worden gedeactiveerd, ook al zou het FX doorgaan.
Bij het instellen van Head Nos in een Output Window, View Plan met Grid Options Multi Element, stelt
MagicQ nu Head Nos zonder elementen correct in. Head Nos zonder elementen worden ingesteld als
enkele Heads in het grid, terwijl Head Nos met elementen worden ingesteld als Heads met meerdere
elementen in het Grid. Als u bijvoorbeeld Head No 10 instelt, wordt alleen de Head 10 in een enkele
cel ingevoegd, terwijl als u Head 10.1 instelt alle Head-elementen in de cellen worden ingevoegd
volgens de elementlay-out van de Head. #0029623
De nieuwe gridptie "All Multi" dwingt Heads met meerdere elementen, die zijn ingevoerd als Head No
zonder een gespecificeerd element, om ingevoegd te worden als alle elementen in een Multi Elementgrid.
Oplossing voor het opnieuw patchen van heads waardoor groepen met globale elementen de
elementen verloren. #0030129
Oplossing voor het opnieuw patchen van heads waardoor Heads met VDIM's hun Grid-elementen
verliezen in Multi Element Grids. #0029619
Oplossing voor het recorden/includen/verwijderen van groepen met de toetsenbordsyntaxis werkte
niet sinds 1.8.9.0. #0028855
Oplossing voor rdm-sensorwaarden die 16 bit signed hadden moeten zijn en niet 16 bit unsigned.
#0029818
Oplossing voor het kopiëren van Group FX met behulp van de roep keypad syntaxis (Group Cues
uitgeschakeld).
Quick Macro zonder naam is niet zichtbaar. #0026998
Cue Stack Macro E die de eerste Cue ID specificeert in de Cue Stack werkt niet als de Cue Stack al
actief is. #0028639

De naam van de Generic OSC Head werd pas van kracht nadat nieuwe heads waren gepatcht of
opnieuw werd opgestart. #0027611, #0028130
De opdrachtregel werd gewist bij het ontvangen van MIDI-notities via Automatiseringen.
Opdrachtregel was nog steeds geldig, maar was niet zichtbaar. #0029812
Instellen levels onjuist voor Cue Stack-macro's of remote commando's (verschil van 1%). #0001007
#0028175
Toetsenbordmacro's met opdrachtregelinvoer werken niet wanneer ze worden geactiveerd vanuit de
weergave Output View Plan. Een tijdelijke oplossing was om eerst enkele andere toetsen in de macro
op te nemen, zoals het indrukken en loslaten van SHIFT. #0027606
Cue Stack optie Flash Toggles werkt niet (wanneer Fader Controls HTP = No) #0024140
Versnellen voor Exec Window bij gebruik van softpaletten #0029604
Oplossing om de juiste startoptie weer te geven bij het openen van het Select dialoogvenster voor
sommige velden. #0024952
Oplossing voor het toevoegen van VDIM's aan Dup Heads waar de patchvolgorde niet werd
vernieuwd.
Oplossing voor reset bij het uitvoeren van Group FX met Random Direction en Group Spread =
Group.
Oplossing voor Crossfader-motoriseringsbewegingen op MQ250M, MQ500M. #0029496
Crossfader UI-verbeteringen #0028603
Submaster en crossfader-master waren omgewisseld op het MQ500-paneel met één monitor en op
het MQ250M-paneel #0023971
SHIFT + REL heeft Playbacks werden onjuist gereleased wanneer de optie Ignore Masters was
ingesteld op Yes, wanneer de playbacks actief waren op een andere pagina. #0029948
Level data verwijderen in Prog-venster, View Levels verwijderde ook FX. #0028486
Oplossing voor het indrukken van de BIG BACK-knop op Stadium-consoles wanneer de huidige
playback leeg is, wat reset of andere problemen kan veroorzaken. #0030380
Oplossing voor MQ500M Wing / Stadium Wing - nadat de Lock mode was geactiveerd, werden de
Wing Encoder-legendes verborgen. #0030218
Probleem opgelost bij het instellen van Grid Depth bij gebruik van de softtoets SET GRID SIZE. Het
antwoordde altijd "Cancelled". Diepte kan afzonderlijk worden ingesteld op bestaande grids met
SHIFT + SET DEPTH. #0030298
Probleem opgelost met patch importeren vanuit CSV bij gebruik van de opties Morph, Readdress of
Clone, Morph, Readdress die niet werkten. #0029188
Fader FN in het Execute-venster werd niet vernieuwd bij het selecteren van Fader Fn uit de Exec 4x3knoppen. #0029637
Oplossing voor update Angle, Shape, Hangtype in Patch dwingt refresh van verbonden stand-alone
Vis. #0029889
Probleem opgelost bij het gebruik van Generic Movement om Vis-objecten te besturen. De beweging
zou niet worden bijgewerkt als de Vis niet open was, dus was niet mogelijk behalve op pc en
MQ500M. #0030163

Oplossing voor werking van cue-stacks ingesteld op HTP Always Active bij gebruik van de optie Motor
Faders Release to Zero. #0030282
Ondersteuning REM DIM (--) voor het instellen van globale elementenintensiteiten. #0027979
Fix voor 16-bits fades/FX op gedupliceerde heads #0028036
Oplossing voor weergave en instelling van CTC-waarden waarbij CTC 16 bit is. #0028598
Het instellen van een palettype van Vis Object naar None werkte niet #0030162
Het bewerken van RGB-waarden voor RGB-heads (niet CMY-heads) in Palette View, Prog View,
Output View kreeg de inverse waarde. #0027642
Oplossing voor fade-snelkoppelingen op oneven aantallen heads - de laatste head zou snappen en
“into centre” zou niet starten vanaf de middenste head. #0027845
Het annuleren van de instelling Auto palettes veranderde nog steeds de automatische paletten.
#0021295
Men kon niet meerdere intensiteitspaletten tegelijk selecteren door de linkermuisknop ingedrukt te
houden en te slepen. #0027128
Programmer Master verwisselt alleen de paletwaarde voor één type fixture. #0028467

MagicQ versie 1.9.2.1
Nieuwe functies
Automatisering geplande gebeurtenissen
Wanneer MagicQ start of een nieuwe show wordt geladen, worden de Automation Scheduled events
nu gecontroleerd om de opstartstatus van deze events te bepalen. Alle geplande gebeurtenissen die
in het verleden zouden zijn geactiveerd, worden onmiddellijk geactiveerd om ervoor te zorgen dat de
status van de console correct is.
Alle geplande evenementen die puur op tijd zijn gebaseerd (dat wil zeggen dat er geen datum is
opgegeven) worden binnen de afgelopen 24 uur gecontroleerd en geactiveerd in de volgorde van oud
naar nieuw. Alle geplande gebeurtenissen met gespecificeerde gegevens die vóór de huidige datum
vallen, worden geactiveerd in de volgorde van oud naar nieuw.
Automatiseringen van geplande gebeurtenissen die zijn uitgeschakeld, worden niet geactiveerd.
Er is nu een nieuwe Automs-instelling in Setup, View Settings, Mode waar Automs globaal kan worden
in- of uitgeschakeld. Dit is standaard ingeschakeld. Indien uitgeschakeld, geeft het Autom-venster
aan, in de titelbalk, dat Automs zijn uitgeschakeld.
Group cues
Verbeterde afhandeling van het clearen van geselecteerde heads, knock-out attributen en record
remove wanneer de geselecteerde groepen niet overeenkomen met de groepen in de Prog/Cue maar
de Prog/Cue wel gegevens voor die heads bevat. Voorheen werd er niets gewist/verwijderd. Clear
select- en knockout-attributes kunnen groepscues splitsen. Record Remove verwijdert momenteel
alleen als heads in de Prog/Cue Group Cue Group exact overeenkomen met of subset zijn van de
heads in de geselecteerde Group (zoals omgekeerde volgorde).
Oplossing voor eerste head die niet de juiste paletwaarde krijgt bij het toepassen van een palet.
#0029602
In de paletweergaven wordt nu de activering van het palet correct weergegeven (palet rood
gemarkeerd).
Ondersteuning toegevoegd voor het kopiëren van Cue Stack naar geselecteerde heads bij gebruik
van Group Cues. #0029616
Paletten kopiëren naar playbacks creëert nu Group Cues.
Oplossing voor release aan het einde van de Cue Stack-optie die geen rekening hield met fade-tijden.
Verbeterde fanning bij het eerste gebruik van encoders na het inschakelen van de FAN-modus
(voorheen sprong deze naar een groot fanbereik).
RDM
Achtergrondcontrole, Rig Lock en Background Auto Patch toegevoegd in Net Manager, View RDM.
Deze functies werken voor RDM-fixtures die rechtstreeks op de console zijn aangesloten en voor
fixtures die zijn aangesloten op RDM-compatibele Ethernet-naar-DMX-nodes.
Achtergrondcontrole maakt continue ontdekking van RDM-armaturen op de achtergrond mogelijk.
Voorheen heeft MagicQ alleen detectie uitgevoerd wanneer deze door een gebruiker werd gestart met
de DISCOVER ALL-softtoets - waardoor RDM-verkeer wordt vermeden, behalve wanneer de
gebruiker weet dat er nieuwe fixtures aan de rig zijn toegevoegd. De achtergrondcontrole is handig
wanneer u voor het eerst een rig opzet om aangesloten armaturen te bekijken. MagicQ voert elke 60
seconden een discovery uit.

Rig Lock stelt MagicQ in staat om continu RDM-fixtures te bewaken in het geval dat een gebruiker zijn
DMX-adres of modus op de fysieke fixture verandert. Zodra een wijziging wordt gedetecteerd, zet
MagicQ de wijziging terug naar de opgeslagen RDM-status. Dit betekent dat gebruikers de armaturen
niet kunnen wijzigen en ze zullen altijd correct worden aangesproken. MagicQ scant de lichtopstelling
elke 60 seconden op veranderingen. Wanneer MagicQ start, of een nieuwe show wordt geladen, zal
MagicQ onmiddellijk de rig controleren en eventuele RDM-fixtures aanpassen aan het adres en de
modus die in het showbestand zijn opgeslagen. Dit biedt een gemakkelijke manier om een rig
automatisch terug te zetten naar de normale staat voor het geval gebruikers deze hebben gewijzigd.
Background Auto Patch stelt MagicQ in staat om continu te controleren op nieuwe aangesloten RDMfixtures of op wijzigingen in het adres of de modus van RDM-fixtures. MagicQ zal automatisch nieuwe
RDM-fixtures patchen in de MagicQ-show, waarbij de fixture indien nodig wordt aangepast om deze
met bestaande gepatchte fixtures te laten overeenkomen. MagicQ controleert ook op fixtures die
eerder zijn gepatcht, maar waarvan het adres of de modus handmatig is gewijzigd op de fixture.
MagicQ zal de fixture in MagicQ opnieuw patchen naar het nieuwe adres en indien nodig morphen
naar de nieuwe modus. Als het adres botst met andere fixtures in de patch, dan zal MagicQ de fixture
opnieuw adresseren naar een vrij adres.
Merk op dat in de Background Auto Patch mode, MagicQ de volledige controle heeft over de adressen
van alle RDM-fixtures - en het kan, indien nodig, het adres van elk van deze fixtures wijzigen om te
proberen de fixtures in de universe te passen. Het zal proberen om de adressen, die handmatig zijn
ingesteld op de armaturen waar mogelijk te behouden om verwarring bij de gebruiker te voorkomen maar waar er conflicten zijn of waar geen ruimte is, zal het worden aangepast.
MagicQ zal RDM-fixtures herschikken rond alle niet-RDM-fixtures die handmatig zijn gepatcht in
MagicQ.
3D Pixel mapping
Het is nu mogelijk om de Diepte in te stellen wanneer Grids al zijn toegewezen. Als er al een Grid
binnen het aantal lagen is toegewezen, vraagt MagicQ om bevestiging.
Voorheen werd 3D Pixel mapping alleen berekend voor itemposities waar Heads aanwezig waren in
de eerste (bovenste) laag. Nu wordt het berekend ongeacht of er een Head in de eerste laag
aanwezig is - dit betekent dat Heads zich op verschillende plaatsen in verschillende lagen kunnen
bevinden.
Timeline venster
Timecode-tracks kunnen worden verwijderd uit een Cue Stack door de REM-knop te gebruiken en de
bovenste laag te selecteren, of met de bovenste laag geselecteerd dubbel te tikken op REM.
Geselecteerde items in de tijdlijn zullen nu geel verschijnen voor consistentie binnen MagicQ.
De kleur van de "Add TC Track" knop in het Tijdlijn venster is veranderd naar grijs voor consistentie
binnen MagicQ.
De track kan nu overal in de rij worden geselecteerd die geen knop is.
De mogelijkheid toegevoegd om de toewijzing van een macro aan een track ongedaan te maken, druk
op REM en vervolgens ergens op de rij van de track (behalve de knoppen) om de toewijzing
ongedaan te maken. Als de track is vergrendeld, kunt u de track of een playback van een track niet
verwijderen.
De mogelijkheid toegevoegd om alle playbackinstanties van een track te verwijderen. Druk op REM en
selecteer vervolgens een willekeurige plaats in de rij (behalve het hangslot) om alle playbackitems van
die track te verwijderen.
Wijzigingen om de bruikbaarheid van knoppen in het tijdlijnvenster te verbeteren, maar vooral op
consoles: - Grotere linkerkolom om grotere knopgroottes mogelijk te maken. - Grotere grootte van de

knop "Add TC-track". - De vergrendelingsoptie is verplaatst naar de rij van de track, wat betekent dat
de naam van de track is verplaatst naar de hoofdweergave. - Grotere afmetingen van de
vergrendelings-, deactiveer- en minimaliseringsknoppen. - Lijnen toegevoegd om selecteerbare
knopgebieden weer te geven voor het minimaliseren en uitschakelen van de track.
De kleur bijgewerkt bij het selecteren van iets naar geel, voor consistentie binnen MagicQ.
Updates voor de playhead. - Scrollen is niet langer vergrendeld terwijl de tijdcode is gepauzeerd met
de gecentreerde playhead ingeschakeld. - Als de gecentreerde playhead is ingeschakeld en terwijl
deze is gepauzeerd, hebt u weggescrolld van de playhead; door op play te drukken, wordt het scherm
opnieuw gecentreerd op de playhead. - Scrubbing/scratching doorheen de track toegevoegd. Om dit
te doen, scrolt u eenvoudig omhoog of omlaag en plaatst u de gele markering bij het loslaten van de
muis of vinger, de playhead wordt op die tijd ingesteld. De optie voor de middelste playhead moet zijn
ingeschakeld en de track moet worden afgespeeld om de track te scrubben/scratchen.
Probleem opgelost waarbij het tijdlijnvenster last had van vertraging, terwijl de visualiser op Mac
draaide.
Er is een probleem opgelost waarbij "Add TC-track" dubbele tracks creëerde als de macro was
verwijderd maar niet werd verwijderd uit de track.
Er is een probleem opgelost waarbij de linkerbovenhoek van het scherm een deel van de liniaal
dupliceerde bij de eerste opening van het venster.
Er is een probleem opgelost waarbij bij het selecteren van een item de tekst niet op de voorgrond
kwam, zodat deze niet kon worden gelezen.
Stadium Connect
De ENC-knop schakelt nu tussen de encoderbank, tenzij deze ingedrukt wordt gehouden - in dat
geval is het slechts een tijdelijke verandering van de encoderbank.
Maakt nu gebruik van de Stadium Connect in de MagicQ Full Panel-modus mogelijk met de juiste softknoptoewijzing.
De aanduiding van de paneelmodus is hersteld zodat deze overeenkomt met de paneelmodus bij het
automatisch overschakelen naar de Stadium Connect-paneelmodus.
De encodertekst voor de encoders die deel uitmaken van de huidige encoderbank zijn geel
gemarkeerd om aan te geven welke attributen momenteel worden beheerd.
MQ500M Wing / Stadium Wing crossfaders
Er is ondersteuning toegevoegd om verschillende functies op de crossfaders op de MQ500M Wing en
Stadium Wing in te schakelen. De opties zijn:
•
•
•
•

Manual Crossfade (werkt hetzelfde als wanneer de hoofd-crossfaders zijn ingesteld op
Stadium Crossfade)
Rate Masters (X1 is Cue Stack rate master, X2 is rate master (FX) voor geselecteerde
playback)
Global Rate Masters (X1 is Global Cue Stack rate master, X2 is Global rate master)
Cue Stack 4 en Cue Stack 5 (werkt op dezelfde manier als CS1-CS3 op de andere masters)

Andere wijzigingen
Heads kunnen nu maximaal 3 lagen met afhankelijke bereiken hebben en de werking van afhankelijke
bereiken is verbeterd. Afhankelijke bereiken kunnen nu worden gebruikt voor de kenmerken Cyaan,
Magenta en Geel.
Bij het importeren van Timecode Track data worden de namen nu geïmporteerd in zowel de Cue
Stack stap naam als de Cue naam in de Cue Store.
Ondersteuning toegevoegd voor CIE X/Y-kleurmengsystemen voor de kleurpicker en MagicVis.
Als u een andere console op afstand bedient, wordt de QUIT-knop in het Setup-venster op de
besturingsconsoles weergegeven als "QUIT REM CONT".
Replace Palettes werkt nu zowel voor Palette FX als voor levels van Paletten.
Opgeloste problemen
Oplossing voor het opnieuw patchen van heads in shows met Group Cues. Er was een probleem in
1.9.2.0 met het opnieuw patchen van heads in shows die een Cue bevatten met zowel Group Cuegegevens als individuele chans voor die Head, wat een reset veroorzaakte. Group Cue hoeft die Head
niet te bevatten om fout te gaan. Het zou kunnen worden omzeild door de cues met zowel groepscues
als individuele cues om te zetten naar alleen individuele cues.
Oplossing voor het importeren van shows met Group FX. Group FX zou niet correct worden
geïmporteerd. Dit had invloed op alle eerdere versies, hoewel dit niet altijd zichtbaar zou zijn,
afhankelijk van welke kanalen werden gepatcht. Als er kanalen in de show waren met dezelfde ID als
de groepsnummers, zou het waarschijnlijk goed worden geïmporteerd. #0029460.
Oplossing voor MagicQ PC Panel-modi om soft-knop gebruik te corrigeren bij gebruik met een
Stadium Connect. MQ250M Paneelmodus bevat nu encoders met lage resolutie.
Oplossing voor het toepassen van paletten met de tijd bij het toepassen van een niet-gefande tijd, na
eerder een gefande tijd toe te passen. In recente versies werden de fan-delays niet gewist bij gebruik
van een eenvoudige fade-tijd op een palet.
Oplossing voor MQ250M ivm Exec op Go/Pause op PB1 tot PB10 - het werd onjuist toegewezen aan
PB11 tot PB15 op de bovenste encoders.
Oplossing voor MQ250M/MQ500M paneelfader en encoder-LED's op MagicQ PC die niet meer werkte
in eerdere versies.
Oplossing voor klikken op de eerste kolom met instellingen - ze zouden ten onrechte dynamische
opties van eerdere instellingsselecties weergeven
Oplossing voor soft-knop voor Intensiteit in het groepsvenster. Dit zou 0%-100%-50% niet correct
doorkruisen voor Heads met 8-bits intensiteitskanalen in recente softwareversies. Werkte prima in
Intensity-venster.
Oplossing voor het kopiëren van headgegevens tussen groepen in het groepsvenster. Voorheen, als
Heads al geselecteerd waren, zou het altijd kopiëren van de geselecteerde heads, niet het door de
cursor geselecteerde bronitem.
Oplossing voor Cue Window, Adv/Simple Times soft-toetsen die niet refreshte zoals verwacht in
recente versies.

MagicQ versie 1.9.2.0
Nieuwe functies
MagicQ Stadium MQ250M en Stadium Connect
Deze versie voorziet ondersteuning voor deze nieuwe producten, inclusief motorisatie en playback
encoders.
Op MQ500M, MQ250M en Stadium Connect selecteren de knoppen F1, F2 en F3 standaard de
Playbacks Banks 1, 2 en 3. Deze functie kan worden overschreven met behulp van
toetsenbordmacro's.
De MQ250M en Stadium Connect gebruiken standaard 10 playbacks per bank om overeen te komen
met de 10 playback faders en 10 playabck encoders. De instelling Console Mode kan worden
ingesteld op "MQ500M Banking", zodat een MQ250M of Stadium Connect-set MQ500M Banking
gebruikt - d.w.z. 15 playbacks per bank in plaats van de standaard 10 playbacks per bank. Dit is
handig bij het gebruik van Net Sessions of bij het laden van een MQ500M-show in een
MQ250M/Stadium Connect.
Group Cues
Met Group Cues kunnen shows worden opgebouwd op basis van groepsprogrammering in plaats van
individuele head-programmering. FX, fans en split tijden worden binnen de groep geprogrammeerd in
plaats van op individuele basis.
Groepscues bieden een zeer krachtige en eenvoudige manier om een show te wijzigen, om nieuwe
soorten fixtures te gebruiken, zonder dat u Cues opnieuw hoeft te programmeren. Als de groep wordt
gewijzigd om andere of extra heads te bevatten, wordt de programmering automatisch herberekend
over de nieuwe heads binnen de groep.
Het heeft het voordeel boven morphing dat informatie wordt bewaard in de op groep gebaseerde
cues, zelfs als er zeer verschillende fixtures worden gebruikt, en zelfs de hele patch kan verwijderd
worden en nieuwe anders heads op hun plaats gpatcht worden. Het kan zelfs halverwege de show
worden gebruikt om een head opnieuw te gebruiken als er één faalt.
MagicQ heeft sinds 2015 Group-based FX ondersteuning. Group Cues breidt Group-based FX uit
zodat de gehele Cue, inclusief de levels en tijden, nu gebaseerd is op Groups attributen in plaats van
op individuele heads.
Group Cues kunnen ingeschakeld worden via de Group Cues instelling in Setup, View Settings, Cue
Storage. De opties zijn:
Disabled
Prefer Group Cues
Prefer Group Cues (Warn)
Group Cues Only

MagicQ activeert levels, tijden en FX per Head. MagicQ slaat geen
levels of tijden op als Group Cues. Groep FX kan verder worden
opgeslagen in Cues.
MagicQ activeert attributen en FX per groep. MagicQ slaat Cues op
met Groups en Heads.
MagicQ activeert attributen en FX per groep. MagicQ waarschuwt als
cues worden opgenomen met individuele head-niveaus of FX.
MagicQ activeert attributen en FX per groep. Cues kunnen alleen
worden opgenomen als de Programmer geen individuele head-levels of
FX heeft.

MagicQ blijft de selectie van heads ondersteunen met behulp van Groups of Heads. Groepen worden
ofwel rechtstreeks vanuit het groepsvenster geselecteerd of met behulp van sneltoetsen. Wanneer
groepen zijn geselecteerd, worden ze rood weergegeven in het groepsvenster. Heads kunnen direct
worden geselecteerd vanuit Group, View Heads of via sneltoetsen op het toetsenbord en deselecteert
automatisch alle geselecteerde groepen.

Wanneer Group Cues in werking is, zal MagicQ, telkens wanneer Groups worden geselecteerd,
attributen en FX per Group activeren in plaats van per Head. Voor elke geselecteerde groep kan het
niveau en de fade-tijd van elk attribuut dat door Heads in de groep wordt gebruikt, worden
gespecificeerd.
De bediening en programmering gebeurt precies hetzelfde als normaal programmeren - locaten,
paletten gebruiken, attributen-encoders gebruiken en sneltoetsen gebruiken.
Als individuele Heads zijn geselecteerd vanuit het Group, View Heads-venster of via het toetsenbord,
dan zullen de Groups niet worden geselecteerd (geen groepen rood gekleurd in het Group-venster) en
wordt MagicQ per Head geactiveerd in plaats van per groep.
Als Heads gesubselecteerd zijn - bijvoorbeeld door op NEXT HEAD, SINGLE of ODD/EVEN te
drukken, terwijl de subselectie actief is, wordt MagicQ geactiveerd door Head. Als dan op ALL wordt
gedrukt, zal MagicQ terugkeren naar activatie per groep.
U kunt de Groepen op elk moment deselecteren door op de DESELECT GROUPS-softtoets in het
Groepsvenster te drukken. Deze knop wordt alleen getoond als Group Cues is ingeschakeld - als
Group Cues is uitgeschakeld, is dit de ADD GROUP FX-knop.
Bij het recorden naar cues kunnen de cues op groep gebaseerde attribuutniveaus en op head
gebaseerde niveaus bevatten. De op het head gebaseerde niveaus hebben voorrang op de op de
Groep gebaseerde niveaus.
Heads kunnen zich in meerdere groepen bevinden, dus het is mogelijk om cues te creëren met
meerdere groepen die naar dezelfde head verwijzen. De laatst toegevoegde groep (onderaan de lijst
in Prog- en Cue-vensters) heeft voorrang.
Groeplevels
Wanneer een groep heads voor het eerst wordt geactiveerd, beginnen ze vanaf de huidige waarde
van de eerste head in de groep.
Als de Heads gelocate zijn, markeert MagicQ de attributen als Loctaed in de Group Cue. MagicQ zal
altijd de huidige Locate waarde voor de Heads gebruiken, niet de waarde toen de Group Cue werd
gecreëerd - dit maakt het mogelijk om Heads in de Group te veranderen en de Locate Value van de
nieuwe Heads te gebruiken. De Prog en Cue Windows tonen L bij gebruik van een locate attribuut.
Wanneer een palet is geselecteerd, slaat MagicQ het palet op. De Prog- en Cue-vensters laten alleen
het palet zien. Alle wijzigingen die de encoderwielen gebruiken, worden toegepast als een offset op
het palet - de Prog- en Cue-vensters worden weergegeven als het palet + of - de offset.
Wanneer harde waarden zijn geselecteerd (met behulp van encoderwielen, softtoetsen of
toetsenbord) dan zal MagicQ waar mogelijk de range-informatie opslaan, evenals de harde waarde.
Dit helpt bij het selecteren van groepen met verschillende typen heads en bij het wijzigen van de
heads binnen een groep.
Groepsniveaus worden altijd opgeslagen als 16-bits, ongeacht de Heads die zich momenteel in de
Group bevinden, waardoor het gemakkelijk is om te wisselen tussen Heads met 16-bits en 8-bits
attributen.
Als heads in de groep virtuele dimmers hebben, dan zal elke intensiteit in de groepsniveaus worden
toegepast op de virtuele dimmers.
Waar mogelijk wordt aanbevolen om paletten te gebruiken in plaats van harde waarden in
groepsniveaus. Dit is vooral belangrijk bij het gebruik van Groepen met gemengde Head-types,
waarbij harde waarden voor een attribuut.
Telkens wanneer heads worden toegevoegd, verwijderd of opnieuw gerangschikt uit de groep, worden
de niveaus opnieuw berekend volgens de nieuwe heads.

Fanning
Group Cues ondersteunen fanning - selecteer gewoon de Group en fan de heads uit zoals normaal.
De fanning wordt opgeslagen als onderdeel van de Cue, inclusief het fantype, fan-parts en fansegmenten. De fanning wordt herberekend over alle Heads in de groep wanneer de groep wordt
gewijzigd.
De fanning wordt weergegeven in het Prog and Cue-venster met het begin- en eindbereik van de
fanning gescheiden door een > (Fan from End) of een <> (Fan Symetric) of een >> (Fan Asymetric).
Telkens wanneer heads worden toegevoegd, verwijderd of opnieuw gerangschikt uit de groep, wordt
de fanning opnieuw berekend.
Groepscues kunnen tussen twee paletten worden gefand - wanneer in de fanmode, zal het beurtelings
kiezen van twee paletten fannen tussen de twee paletten. Houd er rekening mee dat de twee paletten
binnen 5 seconden na elkaar moeten worden gekozen.
Groepselementen
Voor groepen zonder ingestelde elementen, worden de niveaus voor alle elementen van een head
ingesteld.
Voor groepen met ingestelde elementen, worden de niveaus ingesteld voor de elementen van die
groep op elke head in de groep.
Voor groepen met ingesteld head-elementen, worden de niveaus voor de head-elementen van die
groep ingesteld.
Groepen die alleen Elementgroepen zijn (d.w.z. waarvan Type is ingesteld op Elementen) worden niet
gebruikt in Group Cues.
Fadetijden
Groepsniveaus gebruiken standaard dezelfde fade-tijden als Head-niveaus - d.w.z. de Int, Pos, Col,
Beam-tijden van Prog, View Times, Simple View en Cue, View Times, Simple View.
Bovendien kunnen voor elk groepsattribuut een fade-tijd, delaytijd en fade-type worden ingesteld, op
dezelfde manier waarop individuele tijden voor individuele heads kunnen worden ingesteld.
Indien ingesteld, zijn de fade-tijd, delaytijd en fade-type van toepassing op dat attribuut voor alle
Heads binnen de groep.
De fade-tijden kunnen worden gefand met behulp van de standaard automatische syntaxis van
fantimes - bijvoorbeeld 3* zal de fade-tijden over de hele groep over 3 seconden offsetten, terwijl 3*+
naar het midden van de groep zal worden geoffset.
Gefande fade-tijden worden getoond in de Prog, View Times, Adv View en Cue, View Times, Adv
View en kunnen direct in het attribuutveld worden ingevoerd.
Gefande fade-tijden kunnen ook worden bekeken en ingesteld in de Prog, View Times, Simple View
en Cue, View Times, Simple View. Selecteer de gewenste groep(en) om alleen die groepen in de
individuele tijden-rijen te bekijken/wijzigen.
Handmatige fanned delay- en fade-tijden kunnen worden ingesteld in de attribuutvelden met behulp
van de standaard individuele head-syntaxis en worden weergegeven met een >> voor asymmetrisch,
een <> voor symmetrisch en een > voor vanaf het einde.
Telkens wanneer heads worden toegevoegd, verwijderd of opnieuw gerangschikt uit de groep, worden
de tijden opnieuw berekend.

Recording
Cues worden op de normale manier gerecord. Het is mogelijk om groepsgegevens samen te voegen
en te verwijderen uit Cues, net als voor individuele Head-gegevens. Recorden van geselecteerde
heads en rcord-maskering wordt ondersteund.
In de Prefer Group Cues (Warn) mode, en bij het recorden naar een Cue als de Programmer
individuele head data (levels of FX) bevat, toont MagicQ een waarschuwingsvenster om te helpen
voorkomen dat niet op een groep gebaseerde cues per ongeluk worden gerecord.
In de Group Cues Only mode, bij het recorden naar een Cue en de Programmer bevat individuele
head data (levels of FX), dan wordt de record volledig geblokkeerd.
Paletten worden altijd geregistreerd per Head, ongeacht of de informatie in de Programmer staat als
groepsattributen of Head-niveaus en ongeacht de Group Cues-modus. Dit maakt het mogelijk om
bijvoorbeeld posities of gobofocus in te stellen voor elke individuele Head.
Including / Update
Cues kunnen op de normale manier worden included en zowel de Group- als Head-gegevens van de
Cue worden in de programmer geladen. Het recorden van geselecteerde heads en maskeren wordt
ondersteund. Bij gebruik van geselecteerde heads worden alleen de geselecteerde groepen in de
programmer geladen, samen met eventuele individuele data voor die geselecteerde heads.
Update werkt op de normale manier en zowel de Group- als Head-gegevens worden bijgewerkt in de
Cue.
De update-methode voor alleen updaten wordt ondersteund voor Group Cues zoals met Head Cues.
Patch Offset kan worden toegepast met behulp van Group Cues, net als voor individuele Head Cues.
Active / Snapshot
Attributen kunnen op de normale manier actief worden gemaakt. Attributen voor de geselecteerde
groepen die actief zijn op playbacks zullen naar de programmer worden gebracht, samen met
eventuele individuele head data voor die geselecteerde heads.
Snapshot maakt altijd een snapshot van Head-waarden in plaats van Group-waarden, dus dit wordt
niet aanbevolen als u uw show wilt houden met behulp van Group Cues.
Headwaarden kopiëren
Attribuutgegevens kunnen tussen groepen van heads worden gekopieerd met behulp van de normale
kopieerheadsyntaxis. Als een groep is gespecificeerd, worden groepsattributen gekopieerd in plaats
van individuele headattributen.
Bij het kopiëren van heads kan Group FX nu van de ene groep naar de andere worden gekopieerd.
Het is ook mogelijk om Split FX en join FX te gebruiken voor Group FX in het Prog-venster.
Bestand Opslaan / Exporteren / mergen
Groepscues worden op de normale manier opgeslagen in showbestanden. Zoals met alle nieuwe
MagicQ-functies, worden shows die zijn opgeslagen met Group Cues in eerdere versies van MagicQ
geladen, maar alle Group-niveaus worden door de oude software genegeerd. Als u een showbestand
met Group Cues heeft dat u in een eerdere softwareversie wilt laden, gebruik dan eerst MagicQ PC (of
een console met MagicGroup-ondersteuning) om de show te converteren naar Head-programmering.
In het Cue Store-venster kunnen Cues worden geconverteerd tussen Head Cues en Group Cues met
behulp van de SET GROUP CUE en SET HEAD CUE-softknoppen.

Bij het converteren naar Group Cues, probeert MagicQ de Head-waarden te matchen met Groups
door de waarden in de Cue te analyseren. Als er geen overeenkomende groep is met de vereiste
heads, blijven die attributen als individuele heads en worden ze niet geconverteerd naar
groepsniveaus. Merk op dat gefande attributen en gefande tijden niet worden geconverteerd omdat de
Head Cues geen faninformatie of geen fantype bevatten. MagicQ converteert ook normale FX naar
Group FX.
Bij het converteren naar Head Cues past MagicQ fanned attributen en tijden toe uit de Group Cue maar de fan informatie wordt niet opgeslagen bij de Head informatie, dus de details van de fan gaan
dan verloren. MagicQ converteert Group FX niet terug naar normale FX aangezien MagicQ Group FX
sinds 2015 ondersteunt en daarom zal de Group FX op alle recente MagicQ-systemen draaien.
Druk op SHIFT + SET ALL GROUP CUE en SET ALL HEAD CUE om de hele show te converteren.
MagicQ shows kunnen op de normale manier geëxporteerd worden. Alle gegevens voor
geselecteerde Heads worden geëxporteerd. Daarnaast worden alle Groepsniveaus/FX voor
Geselecteerde Groepen geëxporteerd.
Remote Control
Er is nu een speciaal paneel voor het op afstand bedienen van Stadium Consoles. Selecteer na het
verbinden de TouchStd-paneelknop. Dit opent een paneelweergave die lijkt op het MQ500-paneel met
één monitor, met de toevoeging van de belangrijkste knoppen aan de rechterkant - monitorselectie,
Setup, Playbacks, Patch en de actieknoppen SET en RECORD.
Het playbackvenster heeft nu een VIEW LIVE-weergave voor gebruik met Stadium-consoles met
gemotoriseerde faders. Dit toont de status van de fysieke playbackfaders op de console, waardoor het
niveau van die faders kan worden gewijzigd. Het is mogelijk om zowel de belangrijkste playbacks op
een MQ500M of MQ250M te bekijken als ook de playbacks op een MQ500M Wing.
Netwerking
Sta toe dat niet-private IP-adresbereiken worden gebruikt in het primaire en controlenetwerk als het
bestand /home/magicq/anyip.txt aanwezig is op de console (of in de toepassingsmap op de pc).
Toon ingebouwde netwerkswitchstatus in Setup, View Status, Net tab.
Record update
Het concept van Record Update is toegevoegd om het updaten van bestaande paletten mogelijk te
maken zonder nieuwe kanalen toe te voegen. Record Update is beschikbaar door Update ingedrukt te
houden en op RECORD te drukken (vergelijkbaar met + en RECORD voor RECORD MERGE) of door
op SHIFT en RECORD te drukken om de record-opties te krijgen en selecteer vervolgens REC
UPDATE.
Record Update werkt kanalen van de Programmer bij die al in het bestaande palet staan. Kanalen in
de Programmer aanwezig, maar niet in het palet, worden niet aan het palet toegevoegd.
De tekst van het dialoogvenster “Confirm” bij het recorden van paletten geeft nu aan of de bewerking
een merge of een update is.
Om ruimte te maken voor REC UPDATE, verschijnt in de Record Options nu de veelgebruikte MULTI
STEP onder SHIFT.

Grids en converteren van plots naar grids
De conversie van Plots naar Grids converteert nu alleen het gebied met heads - voorheen
converteerde het het hele venster zelfs als er veel lege ruimte aan één kant was.
Er is nu een mogelijkheid om gridgegevens te importeren en exporteren naar .csv-bestanden voor
bewerking in Excel of andere systemen. In Output, View Plan kies View Grid en Grid Action. Het
Export Grid exporteert het huidige Grid naar een bestand in de showmap genaamd gridX.csv waar
X het raster-ID is.
De Import Grid importeert uit een bestand met dezelfde naam. Bij het importeren, als er al een grid
bestaat, worden alle celgegevens van dat grid eerst verwijderd en de grootte wordt ingesteld op de
grootte van de gegevens in het .csv-bestand.
Het formaat van het bestand is gewoon headnummers of headnummer.elementnummer. Elk
headnummer in een rij wordt gescheiden door een komma of een puntkomma en de regel wordt
afgesloten met een RETURN.
Audio Beat generation and tracking
Wanneer een volledige audiostream wordt geleverd, ondersteunt MagicQ nu beatdetectie voor een
inkomend audiosignaal dat vervolgens kan worden gebruikt als onderdeel van elke op trigger
gebaseerde audiofuncties (bijv. Audio bumps GO/FX). Dit werkt met de audio input op de
MQ50/MQ70/MQ250M of MQ80/MQ500/MQ500M via een USB audio interface, of op MagicQ PC
systemen. De beattracker wordt ingeschakeld wanneer een weergave is geconfigureerd met een
audiokanaal van "Audio Input BPM". Wanneer de beattracker is ingeschakeld, wordt een beatindicator weergegeven in de statusbalk naast de weergave van de audio-ingangsniveaus.
In combinatie met het beatnummer ondersteunen Cue Stacks nu de mogelijkheid om naar een
bepaalde Cue te springen op basis van dit beatnummer, en een bepaald aantal beats om te
overlopen. Genereer een nieuwe Cue Stack met de gewenste cues, zet deze op Cue Timing, en zet
de "Audio beat step" optie op "Yes" in de Cue Stack options > Audio/DJ. Het beatnummer waarop de
cue moet worden getriggerd, moet worden ingesteld in de kolom Cue ID. Voor het basisgeval bieden
de standaard Cue ID's stappen op incrementele beats. Om een Cue Stack te hebben waarbij één Cue
loopt voor beats 1 tot en met 3, en dan een tweede Cue voor beat 4, stelt u de eerste Cue ID in op 1.0
en de tweede Cue ID op 4.0.
Standaard loopt de looplengte om de 4 beats, maar dit kan worden gewijzigd in de instelling "Audio
beat step length". Als u dit op 8 of 16 instelt, wordt de loop respectievelijk elke 8 of 16 tellen herhaald.
Andere wijzigingen
Het is nu mogelijk om alleen FX tussen heads te kopiëren met de Copy Options (SHIFT + COPY) FX
only soft toets of de Copy toolbar, FX Only optie.
Cue Stack-macro's toegevoegd om interne tijdcode te starten en te stoppen. I1000 stopt interne
tijdcode. I1001 start interne tijdcode. I1002 stopt interne tijdcode en reset interne tijdcode naar 0.
Setup instelling toegevoegd Update Default met de opties Cues, Palettes of Cues + Palettes.
Standaard highlight de update only actie highlight cues voor updaten in plaats van paletten. Met deze
instelling kunnen Paletten de standaard highlight zijn. Als een cue een palet gebruikt, zal het updaten
van een palet de cue ook bijwerken, ongeacht deze instelling. Het kan soms wenselijk zijn om zowel
paletten als cues bij te werken - bijvoorbeeld bij het updaten van een positiepalet, maar ook bij het
direct toevoegen van zoom aan de cue.
Opgeloste problemen
Oplossing voor selectievolgorde bij gebruik van heads met meerdere elementen en selectievolgorde
centreren in/ centreren out. Als er geen elementen waren geselecteerd, zou het toepassen van tijden
op Ind-elementen de selectievolgorde centreren in/uit centreren niet respecteren.

Oplossing voor het instellen van willekeurige volgorde voor FX in Programmer, REORDER FX. Als er
voorheen heads waren geselecteerd, werden deze opnieuw gerangschikt in deze volgorde zonder dat
het dialoogvenster werd weergegeven. Nu wordt er altijd een dialoogvenster getoond, maar bevat
Normal (Selected) dat opnieuw zal worden gerangschikt naar de gekozen geselecteerde heads.
Oplossing voor reset veroorzaakt door CTRL ingedrukt te houden en te slepen in Output Plan View.
#0028739.
Oplossing voor het gebruik van UNDO op Exec Grids bij het verwijderen/verplaatsen van items.
#0028579
Fix voor Cue Stack Macro C (selecteer playback) om Cue Stack te forceren vanaf de huidige pagina in
plaats van Cue Stack vanaf holdover playback (heeft nu dus hetzelfde effect als fysiek drukken op de
S-knop)
MQ70: verlaag de snelheid van interne flash-opslag om de betrouwbaarheid te verbeteren.
Oplossing voor het opnieuw selecteren van heads met ALL na het recorden van een playback en het
indrukken van CLEAR.
Oplossing voor default playback bij gebruik van gemotoriseerde faders waarbij de fader niet naar het
juiste niveau zou gaan als deze niet op pagina 1 stond, maar nog steeds de default playback gebruikt.
Oplossing voor het releasen van playbacks (niet door fader) bij gebruik van gemotoriseerde faders en
de "Motor fader releases to zero" is ingesteld op "yes". Voorheen zou de fader alleen releasen als de
Fader Releases op de individuele Cue Stack was ingesteld.
Oplossing voor instelling van encoderfunctie voor PB1 op MQ500M - dit zou niet werken met de
bovenstaande encoder. PB2 tot PB15 werden niet beïnvloed.
Oplossing voor een resterende achtergrondkleur in execute vensters wanneer lege vakken als een
region worden ingesteld en vervolgens de region wordt gewist.
Oplossing voor OSC / CREP-commando's die elke huidige toetsenbordinvoer overschrijven #0029108
Oplossing voor bij het wisselen van pagina's met playback release - als er meerdere playbacks
tegelijkertijd werden vrijgegeven die dezelfde kanalen bestuurden, dan zou er een onjuiste output
kunnen zijn omdat kanalen tussen de verschillende vrijgegeven playbacks opnieuw werden
geactiveerd.
Oplossing voor mogelijke reset of onjuist opslaan van groepsrasters bij het exporteren van
showbestanden.
Oplossing voor het deselecteren van groepen wanneer meerdere groepen geselecteerd waren heads werden correct geselecteerd/gedeselecteerd maar alle groepen werden gedeselecteerd.
Oplossing voor het rechtstreeks instellen van pictogrammen op Playbacks #0029412
Fix voor tijdlijnvenster "Add TC Track" wat de tijdcode instelde op 0 als het afspelen al actief was.

MagicQ versie 1.9.1.6
Opgeloste problemen
Vaste bewerking van individuele delaytijden in het cue-venster, View Times, Simple View. Het
instellen van de delaytijd heeft ook invloed op de fade-tijd. Een work around was om eerst de delaytijd
in te stellen en daarna de fadetijd. #0028991
Mogelijke reset opgelost bij gebruik van Record Snapshot.

MagicQ versie 1.9.1.5
Opgeloste problemen
Correcte tekstcommentaar weergeven bij het bijwerken van paletten.
Oplossing voor MagicHD Videoconversie die mislukt op video's zonder audio.
Oplossing voor het negeren van harde toetsen nadat u SET, INCLUDE, MOVE, REMOVE ingedrukt
heeft gehouden en op I,P,C,B hebt gedrukt.

MagicQ versie 1.9.1.4
Nieuwe functies
Pixel mapper
Ondersteuning voor het afspelen van filmbestanden is verbeterd met de implementatie van de
attribuut Movie Mode. Voorheen was dit gemarkeerd als Movie Direction, maar werd nooit
geïmplementeerd. De nieuwe modi zijn:
Whole movie

0

Frms

1

Secs

2

Whole, Once

8

Frms, Once

9

Secs, Once

10

Whole, Int Strt

16

Frms, Int Strt

17

Secs, Int Strt

18

Scan Frms

25

Scan Secs

26

Reset

255

Speelt de film van start tot
einde in loop, herstart wanneer
film gewijzigd wordt
Speelt clips van start tot einde
(in frames) in loop, herstart
wanneer film gewijzigd wordt
Speelt clips van start tot einde
(in sec) in loop, herstart
wanneer film gewijzigd wordt
Speelt de film van start tot
einde, herstart wanneer film
gewijzigd wordt
Speelt clips van start tot einde
(in frames), herstart wanneer
film gewijzigd wordt
Speelt clips van start tot einde
(in sec), herstart wanneer film
gewijzigd wordt
Speelt de film van start tot
einde in loop, herstart wanneer
intensiteit uit staat (0)
Speelt de film van start tot
einde (in frames) in loop,
herstart wanneer intensiteit uit
staat (0)
Speelt de film van start tot
einde (in sec) in loop, herstart
wanneer intensiteit uit staat (0)
Scannen voor start- en eindpunt
(in frames)
Scannen voor start- en eindpunt
(in sec)
Reset naar begin van film

Het begin- en eindpunt hergebruikt encoders A, B, E en F in de tekstpagina (tekstmodus en films
worden nooit samen gebruikt). Voor achterwaartse compatibiliteit worden start- en eindpunt niet
ondersteund in de Whole Movie mode.
Bij het scannen zal MagicQ het frame op het begin- en eindpunt tonen, afhankelijk van welke encoder
het laatst is gewijzigd. Om een deel van een film te kiezen, kan de gebruiker de filmmodus instellen
om te scannen, het begin- en eindpunt instellen en vervolgens terugkeren naar de clipmodus om de
film af te spelen.
Het huidige frame en de tijd van de geselecteerde laag worden nu links van het mastervoorbeeld in
het mediavenster weergegeven.

Opgeloste problemen
Oplossing voor de Update Only edit methode die de update in recente versies niet correct toepast.
#0029181
Oplossing voor het afspelen van grote 2 GB+ pixelmapper-filmbestanden (.cmv) op Stadium Consoles
die niet correct worden weergegeven.
Fix voor de lijst met attributen getoond in Banklijst op kleinere apparaten die de MagicQ Remote app
draaien, zodat frame attributen correct uitgelijnd worden.
Oplossing voor weergave van button type in het execute venster van de remote app.
Oplossing voor weergave van custom button afbeeldingen in Execute Window van de MagicQ
Remote-app.
Fix om de juiste grootte weer te geven van execute button pictogrammen op buttons met meerdere
vakken.
Oplossing om de titels van de Execute Window-button correct uit te lijnen op de multibox-buttons.
Oplossing om de Execute Window-button titels boven de typetekens weer te geven en de schaling
van de tekens aan te passen.
Aanpassing van de titeluitlijning van de Execute Window-buttons en clipping om langere titels te
kunnen verwerken.
De weglatingstekens aan het einde van de Execute Window-button titel, voor titels die te lang zijn, zijn
verwijderd.

MagicQ versie 1.9.1.3
Opgeloste problemen
Oplossing voor de MQ70 Wifi productietest.

MagicQ versie 1.9.1.2
Opgeloste problemen
Oplossing voor het instellen van delay- en fade-tijden in PROG en Cue Windows (alleen van invloed
op 1.9.1.0).
Oplossing voor het invoegen van heads met multi-elemente in een raster zonder multi-elements.
#0028823
Fix voor reset bij release van held over playbacks. Meestal gezien bij het release van alle held over
playbacks.
Fix voor reset bij het bekijken van FX in het FX-venster en het verwijderen van Group FX.
MQ70: verlagen van de snelheid van interne flash-opslag om de betrouwbaarheid te verbeteren.

MagicQ versie 1.9.1.1
Nieuwe functies
Ondersteuning voor Group FX op Head Elements.
Opgeloste problemen
Oplossing voor het openen van 2/3e Groepsvensters met 2 GROUP, 3 GROUP-snelkoppelingen (in
1.9.1.0 werkten deze niet, tenzij "Selecter heads and palettes from keypad" = "No".
Oplossing voor het weergeven van de Vis- en Plot-vensters op de MQ500(M)-consoles. Wanneer ze
werden getoond door op de Vis- of Plot-knoppen te drukken, werden ze soms weergegeven zonder
randen of titel. Ze zouden correct verschijnen wanneer ze vanuit een weergave worden opgeroepen.
Dit probleem is geïntroduceerd in 1.9.1.0.
Oplossing voor het opnieuw patchen van heads wanneer groepen met de nieuwe head-elementen
waren gemaakt. Alleen v1.9.1.0 had dit probleem. Omzeilen kon door de groepen met headelementen
te verwijderen.
Oplossing voor nieuwe Head Elements bij gebruik met multi-element heads in Dup-mode - als Head
Element 1 van een fixture was geselecteerd, maar heads 2..x niet, dan kopieerden elementen 2..x nog
steeds element 1.
Oplossing voor Mark Cues met heads die VDIM's gebruiken en met heads die Multi Elements
gebruiken - voorheen werkte de Mark Cue niet voor deze Heads. #0027788
Oplossing voor het instellen van short-cut fade-tijden (met *) in de Cue- en Prog-vensters (alleen van
invloed op v1.9.1.0). #0028690
Pas geen FX toe op het hoofdelement wanneer u FX toevoegt aan attributen die uit meerdere
elementen bestaan (inclusief intensiteit van vdims).

Oplossing voor cursor die niet altijd wordt weergegeven in Execute venster - Gekleurde weergave
mode.
Oplossing voor reset bij indrukken van itemtype van een leeg Exec-item #0028706
Oplossing voor overblijfselen van de cursor die achterbleven op verschillende Execute Windowvakken op hoge DPI-schermen.
Bovenaan titeltekst verplaatst voor vakken met een pictogram maar geen tekst erboven.
Oplossing voor FX Window box lange tekst die aan de boven- en onderkant werd afgesneden.
Oplossing voor faders en knoppen voor meerdere boxhoogtes in het Execute-venster die niet naar
beneden worden bijgewerkt als ze lang en smal zijn.
Oplossing voor het tijdlijnvenster waarbij het wisselen tussen een geprogrammeerde weergave en een
lege weergave een crash zou veroorzaken.
Oplossing voor audio mute die niet behouden blijft bij het herstarten. #0028562
Oplossing voor probleem waarbij sommige MP3-bestanden niet correct worden geladen tijdens het
afspelen van audio.
Oplossing voor audio sets BPM en Audio controls fader level, dezen werden niet correct toegepast.
Oplossing voor Audio bumps GO veroorzaakt herhaalde triggers als het audiosignaal consistent was.
Dit zou nu alleen moeten bumpen op een piek van de inkomende audio.
Oplossing voor MQ500(M) interne audio die niet het juiste apparaat selecteert.
Oplossing voor onjuiste lijst met audioapparaten die wordt weergegeven op niet-pc-systemen. "N/A"
moet nu worden weergegeven. Om te kiezen tussen de interne en externe USB-modi, deze kunnen
worden geselecteerd bij de bestaande instellingen voor "Audio-input" en "Audio-output".

MagicQ versie 1.9.1.0
Nieuwe functies
Selectie van headelementen
De selectie van individuele headelementen voor gedupliceerde heads is verbeterd. Dit om selectie van
verschillende elementen van verschillende heads mogelijk te maken met behulp zowel het numeriek
klavier als van het output venster, Grid view.
Dit werkt in aanvulling op de bestaande selectie van programmer elementen die alle geselecteerde
heads beïnvloedt. Bij gebruik van het toetsenbord is de elementenselectie globaal, tenzij er meerdere
puntoperatoren zijn gespecificeerd in de synax of tot dat elementen worden toegevoegd aan een
bestaande selectie.
.2 ENTER
.2 THRU 4 ENTER
101.2 ENTER
101.2 THRU 4 ENTER
101 THRU 104 . 2 THRU 4 ENTER
+105 . 4 ENTER
101 . 1 + 102 . 2 ENTER
101 . 1 + . 2 + 102 . 3 ENTER

Selecteer globaal element 2
Selecteer globaal element 2,3,4
Selecteer head 101 en globaal element 2
Selecteer head 101 en globaal element 2, 3, 4
Selecteer head 101 tot 104 en globaal element 2,
3, 4
Voeg head 105, head element 4 toe aan de
bestaande selectie
Selecteer head 101, head element 1 en head
102, head element 2
Selecteer head 101, head elementen 1 en 2 en
head 102, head element 3

Wanneer de selectie van het hoofdelement actief is, toont de titelbalk van de vensters Output, Group
en Palet de elementen in de geselecteerde volgorde, voorafgegaan door "HE".
Als in de Output weergave een grid is ingesteld op Multi Head, zal de selectie van elementen altijd
individuele head-elementen selecteren in plaats van globale elementen.
In de Output weergave kunnen meerdere headelementen worden geselecteerd door over de
gewenste elementen te slepen.
De selectie van headelementen wordt geordend in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. Bij het
slepen over meerdere elementen, bepaalt de aanvankelijke sleeprichting de volgorde - zoals bij het
slepen over heads van één element.
Bewerkingen zoals het wijzigen van attributen, het selecteren van paletten en het toepassen van tijden
hebben alleen invloed op de geselecteerde headelementen, niet op de volledige heads.
Normale head FX kan worden toegepast en heeft alleen invloed op de geselecteerde head-elementen
en respecteert de selectievolgorde van de head-elementen.
De selectie van het head-element kan worden gerecord in een groep - de groep toont HE gevolgd
door het aantal heads in de rechterbovenhoek - bijv. HE2 geeft aan dat voor 2 heads enkele
headelementen zijn geselecteerd. Wanneer de groepen zijn geselecteerd, worden de headelementen
toegevoegd aan of verwijderd uit de huidige selectie op dezelfde manier als directe selectie vanuit het
outputvenster.
Elke Head die een element geselecteerd heeft, of waarvan een element is geselecteerd sinds de
laatste clear / deselecteren van heads, zal deel uitmaken van de standaard selectie en zal getoond
worden in de Outputs, View Heads en Programmer vensters zoals geselecteerd, maar de meeste
bewerkingen hebben alleen invloed op de geselcteerde headelementen.

Door op CLEAR, DESELECT HEADS, NEXT HEAD, PREV HEAD, ALL of SINGLE te drukken, keert
MagicQ terug naar de normale head-selectie. Het invoeren van een globaal elementnummer (bijv. 2
ENTER) op het toetsenbord zal ook terugkeren naar de normale headselectie.
Keypadselectie en het instellen van intensiteiten van elementen met behulp van de puntsyntaxis
werken zoals voorheen, behalve dat wanneer de + operator aan het begin van een selectie wordt
gebruikt, dit maakt selectie per headelement mogelijk. Om bijvoorbeeld headelement 1.1, 2.2 en 3.3 te
selecteren, gebruikt u de volgende toetsaanslagen. 1.1 + 2.2 + 3.3 ENTER
Paletten kunnen worden toegepast met tijden met behulp van de standaard getimede sneltoetsen (*, *
+, * -, * / en *.) en zal de selectievolgorde van de headelementen respecteren.
Merk op dat Group FX op groepen met een head-element-selectie momenteel werkt op de volledige
heads, niet op de head-element-selectie. (# hier wordt aan gewerkt)
De bestaande programmeerelementen kunnen nu ook worden gebruikt om getimede paletten toe te
passen met de volgorde/prioriteiten van de elementsecties, zoals weergegeven in het venster Groep,
View Elements.
Merk op dat bij het instellen van intensiteiten met behulp van het toetsenbord, met behulp van de @ syntaxis, het niet mogelijk is om heads in te stellen met meerdere head-elementen, er is slechts één
punt toegestaan in de commandosyntaxis.
Control net via USB
Een USB naar Ethernet-adapter kan worden gebruikt, op MagicQ-consoles, om een secundaire
netwerkinterface te bieden, waardoor het gebruik van een netwerk, geïsoleerd van Art-Net/sACN en
ander licht controle trafiek, mogelijk is. Het is ideaal om verbinding te maken met een draadloos
toegangspunt voor gebruik met de MagicQ Remote App.
Het Control net wordt geconfigureerd vanuit Setup, View, Settings, Network.
Met de instelling Control net mode kunt u een statisch IP-adres, DHCP-client of DHCP-server
gebruiken.
Firewall Disabled
Allow Remote only
Block all

Geen beperkingen voor inkomende verbindingen.
Laat alleen de MagicQ Remote app en MagicQ Remote Control verbinding
maken met deze console.
Sta geen inkomende verbindingen toe.

Merk op dat de firewall alleen het controlenet beïnvloedt, niet de primaire netwerkinterface. De
console kan nog steeds uitgaande verbindingen maken met andere apparaten op het Control net,
ongeacht deze instelling.
Protocollen zoals Art-Net en sACN kunnen alleen worden gebruikt op de primaire netwerkinterface.
Zie de Networking of MagicQ systems documentatie sectie voor meer informatie.
USB Ethernet-adapters worden ondersteund op MQ50, MQ70, MQ80, MQ500 en MQ500M.
Audio output via USB
Een USB-audio-interface kan worden gebruikt met de volgende consoles:
MQ50, MQ70, MQ80, MQ500 en MQ500M.
Dit kan handig zijn als een gebalanceerde output van hoge kwaliteit, met weinig ruis, nodig is voor de
audioweergave. Het zal vooral handig zijn voor MQ80-gebruikers, waar er geen externe audio-output
beschikbaar is.

De externe USB-geluidskaart kan worden geselecteerd in de opties Audio Input en Audio Output in
Setup, View Settings, Ports.
Merk op dat een kernelupdate vereist is voor gebruik met MQ80. Zie de sectie Audiodocumentatie
voor meer informatie.
Colour Picker
Het gedrag van de RGB- en hue/saturation-faders is veranderd. Deze mengen nu indirect kleuren
binnen een selecteerbare RGB-ruimte; de standaardruimte is de "oorspronkelijke" ruimte van de
fixture, waarbij gebruik wordt gemaakt van de RGB-emitters. In deze ruimte is Hue 0 de rode emitter
van het armatuur, 100% saturation zijn de meest verzadigde kleuren die de fixture kan maken, en 0%
verzadiging is 6500K wit. Door op soft-toets 11 te drukken, kan de gebruiker kiezen uit drie andere
kleurruimten: sRGB, UHDTV en Display P3.
De huidige RGB-ruimte wordt op de kleurenkaart weergegeven als een zwarte stippellijn. Merk op dat
de gebruiker niet beperkt is tot het selecteren van kleuren uit deze ruimte.
Het venster Colour picker wordt nu verticaal ingedeeld (met de faders onder het wiel) als het venster
smaller is dan hoog.
De kleurtemperatuur- en dUV-faders hebben nu referentiemarkeringen om de gebruiker te helpen bij
het vinden van bruikbare waarden. De temperatuurfadermarkeringen tonen de kleurtemperaturen van
een groot aantal veel voorkomende lichtbronnen. De dUV-fader toont markeringen voor het
equivalente plus / min groene gelnummer; + ½ geeft bijvoorbeeld een "half plus green" gel aan.
Timeline venster updates
Een VIEW TIMELINE optie toegevoegd in de VIEW TC van een cue stack.
VIEW CUE STACK-optie omgewisseld met CHOOSE CUE STACK-optie, zodat het gemakkelijker is
om heen en weer te schakelen tussen de cue-stack en de tijdlijnvensters.
Tijdcode-tracks kunnen nu worden geselecteerd, zodat u er met "INSERT TRACK" kunt in recorden.
Voeg meer Timecode-tracks toe met de nieuwe knop "Add TC-track"
Een lasso-functie toegevoegd waarmee je shift (op console en pc) kunt vasthouden en een vak kunt
slepen om cues en macrostappen te selecteren.
Geselecteerde items kunnen worden gekopieerd binnen hun cue-stack of timecode track met de
COPY-knop.
Geselecteerde items kunnen nu als een groep worden verwijderd met de knop REMOVE.
De "restart" -optie van de X Encoder is verwijderd om onbedoeld herstarten bij gebruik van de
softbutton te voorkomen.
De mogelijkheid toegevoegd om tijdcode in te voeren en de positie van de afspeelkop bij te werken
terwijl een nummer wordt uitgevoerd. Voer een +/- in voor uw waarde om de berekening toe te passen
op de huidige tijd. Een waarde zonder +/- operator zal de positie instellen.
Er is een optie toegevoegd om de afspeelkop tijdens het afspelen gecentreerd te houden. Dit wordt
ingeschakeld via de optie "Centre Playhead" op softtoets Y. Standaard staat deze op "Off".

Execute venster View Execute updates
De modus color appearance van het execute venster is vernieuwd en samengevoegd met de Image
apperance. De box kleuren zijn verbeterd en de lay-out van de knoppen is aangepast om beter bij de
titel van de knop te passen. Er is ook een knoptype-ID toegevoegd aan de rechterbovenhoek van
knoppen. Knoppictogrammen zijn naar linksboven verplaatst en worden nu geschaald met de grootte
van de knop. Het lettertype is gewijzigd en er is een apart mono-spaced lettertype toegevoegd voor
klok- en tijdcodevakken.
De fader is bijgewerkt om een gekleurde faderknop te hebben en om de procentuele waarde
bovenaan te hebben. De encoder is bijgewerkt om de waarde in een apart vak ernaast weer te geven,
evenals de waarde als gekleurd segment van de cirkel.
Deze nieuwe stijl van faders wordt ook gebruikt in de Intensity- en Playback-vensters.
Kopiëren van headdata
In het Patch venster ondersteunt MagicQ nu de mogelijkheid om HEAD DATA te KOPIËREN tussen
Heads van verschillende types om de gehele programmering van de ene Head naar de andere te
kopiëren. Voorheen was het alleen mogelijk om Head-data te kopiëren naar een Head van hetzelfde
type en dezelfde modus.
Het is nu mogelijk om HEADDATA te KOPIËREN, met behulp van de syntaxis van het toetsenbord om
Head Nos te selecteren, of Groep Venster om groepen te selecteren, en het zo gemakkelijker te
maken om de volledige programmering van verschillende Heads naar verschillende andere Heads te
kopiëren. Om zowel van als naar meerdere heads te kopiëren, gebruikt u dezelfde methode als voor
het kopiëren van heads in de Programmer of in Cues, maar in de Copy Options selecteert u COPY
HEAD PROG.
Net als bij het gebruik van COPY HEAD DATA in het patchvenster, wordt alle programmering voor de
bestemmingsheads eerst verwijderd, voordat de nieuwe data van de bronheads naar de
bestemmingsheads wordt gekopieerd. Programmeren voor groepen, paletten, FX, Cues en Cue
Stacks wordt allemaal gekopieerd. Merk op dat de alle groepen die zijn gemaakt bij het patchen van
Heads niet worden beïnvloed.
Gebruik om alle programmering van head 1 tot 4 naar head 10 tot 20 te kopiëren
1 THRU 4 SHIFT COPY <CHOOSE COPY HEADS en COPY HEAD PROG> 10 THRU 20 ENTER
Gebruik om alle programmering van groep 1 naar groep 2 te kopiëren
GROUP 1 SHIFT COPY < CHOOSE COPY HEADS en COPY HEAD PROG> GROUP 2 ENTER
U kunt ook Groepen selecteren in het venster Groep.
Uitgebreide GROUP / HEAD keypad ondersteuning
De Group- en Head-knoppen worden nu breder ondersteund, samen met de INT-, COL-, POS-,
BEAM-, FX-knoppen in de algemene toetsenbordsyntaxis bij het instellen van attributen, het kopiëren
van heads in de Programmer of Cue en bij het includen van Cues.
Voorheen vereiste MagicQ het vasthouden van INT, COL, POS, BEAM en FX of het gebruik van
SHIFT COPY of SHIFT INCLUDE om te kopiëren en toe te voegen met maskers, of om geselecteerde
heads te kopiëren of op te nemen.
Bij het instellen van attributen:
GROUP 8 COL 4 ENTER
GROUP 8 COL 4 BEAM 5 ENTER

Stelt heads groep 8 in op kleurenpalet 4
Stelt heads groep 8 in op kleurenpalet 4 en beam
palet 5

101 COL 4 BEAM 5 ENTER
GROUP 8 @ FULL FX 3 ENTER

Stelt head 101 in op kleurenpalet 4 en beam
palet 5
Stelt groep 8 in op 100% met FX 3

Bij het kopiëren van heads:
GROUP 8 COPY GROUP 9 ENTER
101 COPY 102 ENTER
GROUP 8 COPY BEAM GROUP 9 ENTER
GROUP 8 COPY BEAM GROUP 9 S
101 COPY 102 POS COL S
COPY GROUP 8 @ GROUP 9 ENTER
COPY 101 @ 102 ENTER
COPY BEAM GROUP 8 @ GROUP 9 ENTER
COPY BEAM GROUP 8 @ GROUP 9 S
COPY 101 @ 102 POS COL S

Kopieer programmer waardes van groep 8 naar
groep 9
Kopieer programmer waardes van head 101 naar
head 102
Kopieer programmer beam waardes van groep 8
naar groep 9
Kopieer beam waardes van groep 8 naar groep 9
in de cues van de playback
Kopieer pos en col waardes van head 101 naar
head 102 in de cues van de playback
Kopieer programmer waardes van groep 8 naar
groep 9
Kopieer programmer waardes van head 101 naar
head 102
Kopieer programmer beam waardes van groep 8
naar groep 9
Kopieer programmer beam waardes van groep 8
naar groep 9 in de cues van de playback
Kopieer pos en col waardes van head 101 naar
head 102 in de cues van de playback

Bij het includen van cues:
GROUP 8 INC S
101 INC S
101 INC POS S
101 INC POS COL S
101 INC BEAM / 2 S
GROUP 8 INC BEAM / 2 S
INC HEAD 101 BEAM S
INC HEAD 101 BEAM / 2 S
INC 2 S
INC BEAM S
INC BEAM 2 S
INC BEAM GROUP 8 / 2 S

Lees waardes van heads in groep 8 binnen in
programmer
Lees waardes van head 101 binnen in
programmer
Lees pos waardes van head 101 binnen in
programmer
Lees pos en col waardes van head 101 binnen in
programmer
Lees beam waardes van head 101, cue 2.0,
binnen in programmer
Lees beam waardes van heads in groep 8, cue
2.0, binnen in programmer
Lees beam waardes van head 101 binnen in
programmer
Lees beam waardes van head 101, cue 2.0,
binnen in programmer
Leest cue 2.0 binnen in programmer
Leest beam waardes binnen in programmer
Leest beam waardes, cue 2.0, binnen in
programmer
Leest beam waardes, heads in groep 8, cue 2.0,
binnen in programmer

Includen van een playback gebruikt de huidige Cue, tenzij een Cue ID is gespecificeerd.
Merk op dat de HEAD knop meestal optioneel is, maar vereist is in sommige van de syntaxen
hierboven om onderscheid te maken van bestaande syntaxen voor het includen van Cue IDs - het
stelt MagicQ in staat om te vertellen wanneer de gebruiker een Head specificeert in plaats van een
Cue ID.

Momenteel wordt het mengen van GROUP en HEAD in dezelfde opdracht niet ondersteund.
Uitgebreide TIME-toets functies
De TIME-toets kan nu worden gebruikt om tijden in de Programmer, in Cues en bij het instellen van
intensiteiten en het recorden van Cues te specificeren.
Gebruik op consoles zonder een fysieke TIME-knop, ALT + THRU voor TIME.
Om fade-tijden in de Programmer in te stellen (voordat een Cue wordt gerecord), gebruikt u TIME
gevolgd door de tijd, optioneel met INTENSITY, POS, COLOR, BEAM, FX om aan te geven welke
tijden moeten worden ingesteld. Standaard worden tijden voor alle attributen ingesteld.
TIME 5 ENTER
TIME POS 5 ENTER
TIME POS 5 COLOUR 6 ENTER
TIME POS COLOUR 5 BEAM 6 ENTER
TIME 2 / 3 ENTER
TIME POS 4 / 5 ENTER

Stelt 5 seconden fade (0sec delay) in. Heeft
invloed op alle attributen met een fade tijd
verschillend van 0
Stelt 5 seconden positie fade (0sec delay) in.
Stelt 5 seconden positie fade in en 6 seconden
kleuren fade (0sec delay voor positie en kleur)
Stelt 5 seconden kleuren fade in en 6 seconden
beam fade (0sec delay voor beam en kleur)
Stelt intensiteit in op 2sec fade in / 3sec fade out
Stelt position in op 4sec delay, 5sec fade

Dezelfde syntax kan worden gebruikt bij het recorden van een Cue, voordat de Cue wordt
geselecteerd om te recorden, vergelijkbaar met de manier waarop die naam kan worden ingesteld
wanneer een Cue wordt gerecord.
REC MYCUE S
REC TIME 5 S
REC MYCUE TIME 5 S

Record in playback met de naam “MYCUE”
Record cue in playback met 5sec fade tijd
Record in playback met de naam “MYCUE” en
5sec fade tijd
Gebruik TIME gevolgd door de tijd, optioneel met INTENSITY, POS, COLOR, BEAM, FX om aan te
geven welke tijden moeten worden ingesteld.
Om fade tijden in één of meer Cues in een gerecorde Cue Stack in te stellen, gebruik SET gevolgd
door TIME met gelijkaardige syntaxis als hierboven. Optioneel kan een reeks Cues worden
gespecificeerd.
Standaard wordt de Cue Stack op de huidige playback gebruikt. De weergave kan worden
geselecteerd door op de S-toets te drukken in plaats van op ENTER te drukken in de bovenstaande
syntaxis.
SET TIME 5 ENTER
SET 1 TIME 5 ENTER
SET 1 + 3 TIME 5 ENTER
SET 1 THRU 2 TIME 5 ENTER
SET 1 THRU TIME POS 4 / 5 ENTER

Stelt 5sec fade (0sec delay) in voor de huidige cue
Stelt 5sec fade (0sec delay) in voor cue 1
Stelt 5sec fade (0sec delay) in voor cue 1 en cue 3
Stelt 5sec fade (0sec delay) in voor cue 1 tot en met cue 2
(d.w.z. Cue 1.00 en Cue 2.00 en alle punt cues ertussen)
Stelt positie in op 4sec delay, 5sec fade in alle cues van
de huidige geselecteerde playback

Om tijden in het Cue Stack-venster in te stellen, kan de fade-tijd of de split-intensiteit-fade-tijd
rechtstreeks in de Fade-velden worden ingesteld.
Om een Position, Color, Beam of FX tijd rechtstreeks vanuit het Cue Stack venster in te stellen, typ
SET en klik / druk op ENTER in het veld in het Cue Stack venster, gevolgd door TIME en dan de
Position, Color, Beam of FX en tijden dan ENTER. Of typ SET TIME gevolgd door de tijdinformatie en
klik dan op het veld in het Cue Stack venster.
Om intensiteiten in te stellen voor specifieke heads met een tijd, gebruik dan:

101 @ FULL TIME 6.5
101 @ FULL TIME 4 / 6
101 COL 4 TIME 5 ENTER
101 COL 4 TIME 5 POS 6 TIME 7 ENTER

Head 101 6,5sec fade in en out
Head 101 4sec intensiteit fade in en 6sec
intensiteit fade out
Head 101 Col palet 4 met 5sec fade
Head 101 Col palet 4 met 5sec fade, Pos palet 6
met 7sec fade

Merk op dat de Setup-optie "Auto enter on Intensity Set" op No moet staan.
Andere wijzigingen
De kleurtemperatuur kan nu worden ingesteld op de CTC-, CTO-, Col1- en Col2-kleurattributen in het
kleurenvenster, en de huidige kleurtemperatuur wordt weergegeven op basis van de range-naam in
de Head-personalitie. Als u bijvoorbeeld SET 3500 typt en op de softtoets voor CTC drukt, wordt
geprobeerd het CTC-attribuut in te stellen op 3500K. Door aan de encoder te draaien, wordt de
kleurtemperatuur weergegeven volgens de range-namen, interpolerend tussen de verschillende
bereiken.
Onder Windows selecteert MagicQ nu automatisch een USB-stick uit de stations F, E en D in
bestandsbeheer en bij het opslaan op USB. Dit om het meer plug-en-play te maken. Als de gebruiker
een specifiek USB-station instelt, anders dan D, E of F, dan blijft het gedrag ongewijzigd.
Head Editor, DMX Options, Max DMX verandert nu automatisch bij het invoegen / verwijderen van
kanalen en bij het instellen van het aantal kanalen in de DMX-opties.
In Setup, View Monitors is de MQ80 DVI-optie gewijzigd in HDMI / DVI om de fysieke connectoren
weer te geven die nu beschikbaar zijn op de MQ80.
De selectievolgorde in venstertitels toont nu de globale elementenselectievolgorde (bijvoorbeeld
.1.2.3.4.5 of .5.4.3.2.1)
Het Media Player-menu bevat nu een optie om een demo-showbestand van de MagicHD Quick Mode
te laden.
Extra opties voor tekstgrootte toegevoegd, waaronder VERY LARGE en VARY LARGE CAPS. Ook
een niet-captialized versie van LARGE toegevoegd.
Extra kleurenschema Dark (White Info) toegevoegd dat hetzelfde is als het Dark-schema, maar met de
informatieve kanaalweergaven in Outputs, Prog, Cue en Palette View-vensters met een witte
achtergrond om ze gemakkelijker leesbaar te maken in heldere situaties.
Verbeterde weergave van lege ruimte in de spreadsheetweergaven, zodat het gemakkelijker is om te
zien welke waarden overeenkomen met de kolomheads.
Op macOS kan MagicQ nu communiceren met alle ChamSys USB-apparaten zonder de Wing Typeoptie te wijzigen van de standaard "Yes, auto DMX".
Op macOS kunnen alle ChamSys USB-apparaten worden aangesloten en opnieuw worden
aangesloten nadat MagicQ is gestart (behalve PC Wing en MagicDMX die dit al ondersteunen).
Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de Encoder Mode-instelling in Setup, View Settings, Keypad &
Encoders. Wanneer ingesteld op Hard Keys, openen de knoppen INT, POS, COL, BEAM, FX,
GROUP, HEAD, PAGE niet langer de respectievelijke vensters. Druk op SHIFT en de knop om het
venster te openen, of druk twee keer op de knop.
Een optie "Preserve Framesn" en een optie "Preserver Media duration" toegevoegd voor gebruik bij
het converteren van een bestand in het CMV-conversiemenu.

Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het gebruik van een Satdium wing met een MQ500 of een MQ500M-wing met
een MQ500M - onverwachte gebeurtenissen / verbindingsverbrekingen konden optreden. Dit werd het
vaakst opgemerkt toen de Stadium Wing / MQ500M Wing was ingesteld als Wing 3. Het had alleen
betrekking op systemen met een Stadium Wing of MQ500M Wing aangesloten - alle andere systemen
bleven onaangetast. # 0027701
Reset opgelost bij het invoeren van een onjuiste syntaxis van de selectie van het head-element. #
0027866
Het activeren van een lege Cue Stack in een Exec Regio kon een reset veroorzaken. # 0027625
Oplossing voor het maken van wijzigingen aan attributen in de programmer terwijl Group FX actief
was, waardoor de Group FX opnieuw zou herstarten. # 0027904
Oplossing voor Multi Console Programmer Sync waarbij de Slave-console de heads niet
deselecteerde wanneer op Clear werd gedrukt. # 0027425
Oplossing voor Multi Console Net-sessies waarbij Cues met zeer grote aantallen FX-kanalen niet
correct werden gesynchroniseerd, en resets op de Slaves konden veroorzaken. # 0022366
Soft reset bij het deselecteren van groepen met een groot aantal VDIM-heads # 0028018
Het activeren van een lege Cue Stack in het Autom Window zou een soft reset veroorzaken op
sommige systemen # 0027639
Probleem opgelost met het klikken in het zwarte gebied rond het colour picker gebied, om de
geselecteerde kleur aan te passen.
Bij het kopiëren van Key Macro's is de gekopieerde macro nu niet meer toegewezen. Voorheen zou
deze worden toegewezen aan dezelfde knop als de bron, wat niet zou werken.
Oplossing voor het selecteren van FX met een willekeurig attribuut en het annuleren van
attribuutselectie met het X-pictogram, wat een reset zou kunnen veroorzaken. # 0027410
Oplossing voor de bovenste softknoppen 1 tot 4 in recente bèta's, deze werden niet weergegeven na
het verlaten van de consolevergrendelingsmodus, execute max of remotecontrol. Door op ALT te
drukken, werden de knoppen hersteld. Had geen invloed op MQ500 / 500M. # 0027748
Probleem opgelost waarbij een venster op het externe beeldscherm dat werd bedekt door een ander
venster, vervolgens werd gesloten, het oorspronkelijke (afgedekte) venster niet werd ververst. #
0009124
Probleem opgelost in v1.9.0.5 met het aanmaken van autogroepen na het importeren of RDM-patch de groepen zouden geen geldige heads hebben. Dit kan worden omzeild door Auto Groups, Head
Groups in Patch te gebruiken om de auto groups opnieuw te creëren. # 0027669
Probleem opgelost met gemotoriseerde faderbewegingen wanneer de optie Mode Fader Releases to
zero is ingesteld op Yes. # 0027934
Probleem opgelost met SAVE LEVELS in het paginavenster waarbij niveaus altijd op 100% werden
opgeslagen.
Probleem opgelost met het vernieuwen van kolomweergavevensters, zoals het output venster, dat kon
flikkeren als de horizontale schuifbalk werd weergegeven / verborgen. # 0027652
Probleem opgelost met vergrendelscherm waarbij het indrukken van sommige posities ervoor kon
zorgen dat vensters worden geopend # 0026941

Oplossing voor het stoppen van de playback-encoder op pagina 499 in plaats van pagina 500. #
0028049
Oplossing voor het oproepen van de 4x3 execute knoppen die in de playback mode werden
uitgevoerd en niet correct werden geïnitialiseerd na het opstarten. #0028219
Oplossing voor SHIFT + PB-softknoppen bij gebruik van Tap To Time op S-knoppen #0028231
Oplossing voor de remote app die de dimmer encoder niet toont voor heads met VDIMs. #0028303
Oplossing voor het opnieuw opbouwen van thumbnails door MagicHD, dit gaf fouten in Windows 10.
Oplossing voor een schaalprobleem dat werd gezien in MagicHD waardoor er een sprong was
wanneer deze daalde tot onder 32768. # 0025197
Oplossing voor MagicHD Quick Mode waarbij glijdende overgangen buiten het scherm zouden
doorgaan.
Oplossing voor Vis-, Plot- en Color Picker-vensters die hun vorm vergeten wanneer ze worden
gesloten. # 0027127
Oplossing voor het plotvenster dat de modus oproept wanneer deze in een lay-out is opgeslagen. #
0026236
Oplossing voor het onjuist lezen van geïnverteerde kanalen door Vis, # 0007622.
Oplossing voor Vis die gobo's van Martin Mac Allure niet liet zien, # 24588
Fix IP adres ping van MagicQ PC op Ubuntu / Linux (gebruik "…" commando). Sta ping van
domeinnamen toe (waar mogelijk).
Multi-touch is uitgeschakeld op MagicQ PC voor Ubuntu/Linux vanwege problemen met Thinkpad
touchscreens #0024398.
Op MQ50- en MQ70-consoles kunt u het opstartmenu openen door op een willekeurige toets te
drukken tijdens de prompt voordat MagicQ start. Dit kan worden gebruikt om een console terug te
zetten naar de fabrieksinstellingen als dit niet mogelijk is vanuit MagicQ.

MagicQ versie 1.9.0.5
Nieuwe functies
Timecode loop
Cue Stacks ondersteunen nu een configureerbare periode van tijdcode om loop te creëren bij gebruik
van de interne tijdcodefunctie van een Cue Stack.
Een in en uit punt kan worden geconfigureerd met de "Timecode loop in" en "Timecode loop out"
instelling onder VIEW OPTIONS van een Cue Stack.
De in- en uitpunten verschijnen ook in het venster Tijdlijneditor en kunnen rechtstreeks vanuit het
venster worden geconfigureerd door SHIFT + CONFIG TC LOOP te selecteren en de encoders te
gebruiken om de gewenste in- en uitpunten in te stellen.
De "SET LOOP IN POINT" en "SET LOOP OUT POINT" softknoppen zullen het relevante in- of
uitpunt instellen op de huidige tijdcodewaarde van de playback.
De huidige tijdcode kan worden ingesteld op het loop-beginpunt vanuit het venster Tijdlijneditor met
behulp van de SHIFT + RESTART LOOP-softbutton of de SHIFT + PB-tijdcode-encoder.
Timecode Control
Als een Cue Stack tijdcode-stappen heeft, zullen de GO en PAUSE-knoppen nu controle geven over
de tijdcode-afspeelstatus bij gebruik van de interne tijdcode of de externe tijdcodesimulator. Als de
tijdcode is gepauzeerd, start de GO-knop de tijdcode vanaf het punt waar deze werd gepauzeerd.
Evenzo, als de tijdcode loopt, zal de PAUSE-knop de tijdcode stoppen waar deze is.
Door op GO te drukken terwijl de timecode al loopt, zal de Cue Stack naar de volgende cue gaan op
dezelfde manier als een niet tijdcode geactiveerde Cue Stack werkt en de timecode zal doorgaan
zoals voorheen. Dit is handig in het geval dat er enkele cues zijn die geen tijdcode hebben en
handmatig moeten worden geactiveerd tijdens de stack.
De Fast Forward en Fast Back knoppen, als onderdeel van de crossfade sectie, zullen heen en weer
springen tussen de Cues, en zullen ook de huidige tijdcode updaten. Dit zorgt voor een snelle
navigatie door Cue Stacks met tijdcode.
Als een Cue Stack een audiobestand heeft dat eraan is gekoppeld, zal het afspelen van het
audiobestand de positie van de tijdcode volgen wanneer deze hierboven wordt bediend.
De playbacktijdcode kan nu worden gewijzigd met behulp van de "PB Timecode" -encoder in het
venster Tijdlijneditor, en ook met de encoderknop om de tijdcode te starten en te stoppen. Als u op de
encoderknop drukt terwijl u shift ingedrukt houdt, wordt de tijdcode opnieuw gestart naar het begin.
TC tracks / Keybaord macros
Het is nu mogelijk om één of meer items binnen een TC Track te verplaatsen en te kopiëren. De TCtrack heeft nu ook een eindmarkering om het verplaatsen / kopiëren voorbij het einde van de
momenteel opgenomen TC-tracks mogelijk te maken. Wanneer items worden verplaatst / gekopieerd,
worden de tijden automatisch aangepast zodat ze de tijden volgen van het item waarnaar ze worden
verplaatst / gekopieerd.
Bij het opnemen van een TC-track worden andere TC-tracks nu afgespeeld zoals verwacht - voorheen
werden bij het opnemen van TC-tracks andere TC-tracks niet afgespeeld.
Hetzelfde kopiëren en verplaatsen kan worden uitgevoerd in Macro, View Data.
In het macrovenster is View Zones nu altijd zichtbaar als onderdeel van de vier hoofdweergaven, View
Macro, View Data, View Autom, View Zones om de View Zones gemakkelijker toegankelijk te maken.

De softkey INBUILT MACRO is naar rechts verplaatst en de softkey ASSIGN MACRO en DEASSIGN
MACRO zijn gecombineerd - gebruik SHIFT + DEASSIGN om een macro ongedaan te maken.
Audio playback volume
Het afspeelvolume van zowel de Cue Stack-audio- als de Cue-audiobestanden op een playback kan
nu worden geregeld met behulp van het faderniveau. Deze optie kan worden ingeschakeld met behulp
van de "Fader controls audio volume" instelling in de Fader tab van de Cue Stack opties.
Ouput grid head vormen
Het Output Grid ondersteunt nu een sterk verbeterde bibliotheek met symbolen in de vorm van een
kop, waaronder LED-balken, LED-panelen, ellipsoïden, fresnels, strobes, lichtpanelen en andere. Om
headvormen te tonen, ga naar View Grid in het venster Output, View Plan en stel de optie, Show
Symbols in.
De vorm van een individueel head kan worden ingesteld in het shape veld in Patch. Elk headtype
heeft ook een standaardvorm die door ChamSys wordt ingesteld wanneer de head personality wordt
gecreëerd.
Headvormen kunnen worden geroteerd in het output grid.
Wanneer Colour tags in gebruik zijn, wordt de vorm van de head gekleurd volgens de kleurlabel van
die head.
Als de head een intensiteit en kleur heeft, wordt de voorkant van het lampsymbool in die kleur
oplichten om snel de huidige output van die head te identificeren.
In de grid opties is er een optie "Keep Aspect Ratio" die de hoogte-breedteverhouding ten opzichte
van de geladen achtergrondafbeelding behoudt, of als er geen afbeelding is geselecteerd, worden de
cellen in het grid vierkant gehouden.
Naast Heads en Groups is het nu mogelijk om key macro's in het Output Grid te plaatsen. Dit kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om CLEAR, LOCATE of wijzigingen in intensiteit in het Grid te zetten.
Net als groepen uit het groepvenster, kopieert u gewoon de macro uit het macrovenster naar het grid
in View Grid. Als aan de macro een pictogram is toegewezen, wordt dat pictogram in het grid
weergegeven.
Het Intensity Plan Type is verplaatst van een globale instelling in Setup, View Settings, Windows naar
een grid optie in het output venster, View Grid.
Andere wijzigingen
De Cue Stack macro commando's X, Y, N, K en D (Serieel, Ethernet, MIDI, OSC en Audio
commando's) kunnen nu na andere macro commando's in het Macro veld worden geplaatst. Ze
moeten de laatste opdracht in het veld Macro zijn. Voorheen moesten ze de enige echte
macroopdracht zijn. Zoals eerder kan er slechts één macro-commando X, Y, N, K, D in een Macroveld staan. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om:
A1 R2 Y"G2"
G2 K/pb/1/go
Op de MQ500/500M ondersteunt de handmatige GO-knop het springen naar een Cue-ID nu niet
(wanneer een Cue-ID wordt ingevoerd voordat op handmatige GO wordt gedrukt) - in plaats daarvan
kan dit worden gedaan met de speciale GOTO-knop. Dit voorkomt dat je per ongeluk in de Cue Stack
springt.
Verbeterde rapportage tijdens RDM-heradressering en repatch.

De CAST WYSIWYG Driver ondersteunt nu 256 universes, tov 32 voorheen (afhankelijk van het
aantal ondersteunde universes van de aangesloten MagicQ PC of console). Om de driver bij te
werken, installeert u MagicQ op dezelfde PC als WYSIWYG (de driver maakt nu deel uit van de
standaard MagicQ PC installatie). U kunt desgewenst een eerdere versie van MagicQ achteraf
installeren. De WYSIWYG-demo-show is in show / demos / magicqwysiwyg.wyg.
Het aantal emitters voor een armatuur is nu bewerkbaar door een standaardgebruiker, het veld
hiervoor is verplaatst naar het tabblad "opties" van de head editor.
De colourimetry voor een aantal armatuurtypes is verbeterd, in afwachting van verdere verbeteringen.
Het importeren van scèneobjecten uit MVR-bestanden is vanaf deze versie uitgeschakeld.
De lijst met monitors in Setup, View System, View Monitors is bijgewerkt, zodat alle consoles nu
Monitor 1 als de interne monitor tonen. Voorheen voor MQ40N / MQ50 / MQ60 / MQ70 / MQ80 /
MQ100 was de interne montitor niet in de lijst, de lijst startte vanaf de eerste externe. Bij het upgraden
van consoles naar nieuwe software worden de monitorgegevens correct bijgewerkt. Als u een systeem
downgradet, is het nodig om de monitorgegevens voor externe monitoren na de downgrade opnieuw
aan te passen.
Op de MQ500 en MQ500M is de bovenste menubalk nu altijd verborgen bij het opstarten. Om de
werkbalk weer te geven, gaat u naar Setup, View Settings en drukt u op de functieknop Show Menu
Bar.
Op MagicQ PC zal de ALT-toets nu worden losgelaten als deze langer dan 10 seconden ingedrukt is dit vermijdt problemen bij het ALT-TAB-wisselen tussen verschillende appliacties. De ALTsnelkoppelingen zijn opnieuw ingeschakeld volgens Compact-consoles.
Bij de paneelmodi van de MQ500 / MQ500M werkt de ALT-toets nu als een schakelaar zoals de
SHIFT- en CONTROL-toetsen.
De kleurkiezer ondersteunt nu de volledige set van MagicQ timing commando's; bijvoorbeeld het
teken * om fade-achtervolgingen uit te voeren.
Bij het importeren van Chauvet GDTF-bestanden, wordt automatisch een set kleurenpaletten voor de
standaard Chauvet-kleuren gemaakt op basis van de kleurmetinggegevens in het bestand.
Patch, CHOOSE DIM / MEDIA, GENERIC LED geeft nu een breder scala aan LED-armaturen,
inclusief die met VDIM's.
Bij het klonen van heads of het programmeren van heads, kunnen heads met VDIM's nu ook kloon- /
kopieerkopprogrammering voor de VDIM uitvoeren. # 0026428
Verbeterde snelheid bij het patchen van een zeer groot aantal armaturen - bijvoorbeeld 15.000 RGB
of RBG met VDIM.
Bij het instellen van de Cue Stack-optie, Fader controls manual crossfades naar Yes, zullen de opties
Fader controls HTP, Fader controls LTP en Fader controls Absolute chans automatisch op No
geplaatst worden. Idem, wanneer één van de opties Fader controls HTP, Fader controls LTP en Fader
controls Absolute chans op Yes geplaatst wordt zal fader controls manual crossfades ingesteld
worden op No.

Opgeloste problemen
Probleem opgelost met de Compact-consolereeks met haperende audioweergave wanneer de audioinput was geconfigureerd om de ingebouwde poort van de console te gebruiken. # 0026607
Probleem opgelost waarbij Intensity Views niet geselecteerd konden worden vanuit de Remote Control
App.
Reset opgelost bij gebruik van Cue Stacks zonder Cues in Execute Window. # 0027170
Exec Max - bij het beslissen of de titelbalk moet worden weergegeven, wordt de gevraagde Exec,
Rasteropties, Win-grootte vergeleken met de werkelijke schermgrootte, niet de monitorgrootte die is
ingesteld in Setup, View System, View Monitors, Mon 1.
Probleem opgelost bij het gebruik van Net Sessions om playbacks te synchroniseren tussen twee
consoles in dual control-modus. Het veranderen van het niveau van de Grand Master of Sub Master
op de Slave zou het fysieke niveau van de playback faders op de Master beïnvloeden. Nu komt het
fysieke niveau van de playbackfaders op beide consoles overeen, ongeacht het niveau van de Grand
Master- en Sub Master-faders op beide consoles. Merk op dat Grand Master- en Sub Master-faders
momenteel niet tussen consoles worden gesynchroniseerd - dus ze moeten handmatig worden
gematcht. DBO wordt gesynchroniseerd tussen consoles.
Probleem opgelost waarbij de MQ500M Wing-playbackfaders niet correct werden geïnitialiseerd en de
hoofdplaybacks PB1 tot PB15 bestuurden. Dit kan worden omzeild door na het opstarten Fader Bank
1 te selecteren.
Probleem opgelost met het importeren van shows met Mark Cues met fade-tijden - de fade-tijden
gingen verloren. # 0025235
Probleem opgelost waarbij items in het tijdlijneditorvenster zich konden verplaatsen als ze werden
geselecteerd terwijl de afspeelkop buiten het scherm scrolde. # 0026939
Probleem opgelost waarbij relatieve wijzigingen in tijdcode niet werden toegepast bij het wijzigen van
de audio-start TC-instelling. # 0026883
Bijgewerkte fade- en delay-tijdaanpassingen in het venster van de tijdlijneditor om alle fade-tijden van
attributen te beïnvloeden, niet alleen de intensiteit. # 0027000
Laat toe om cues in het tijdlijn-editorvenster een naam te geven met SET en door op de cue te klikken.
# 0026025
De functionaliteit is bijgewerkt wanneer een tijdlijnlayer is vergrendeld, de items in die layer kunnen
niet langer worden bijgewerkt met behulp van de encoders. # 0026503
Probleem opgelost waarbij MagicHD niet meer reageerde op CITP / MSEX-verbindingen nadat clients
te vaak verbinding hadden gemaakt en de verbinding hadden verbroken.
Probleem opgelost bij het gebruik van RDM repatch, als de geselecteerde head moest worden
veranderd om overeen te komen met de RDM-fixture-personlaity, veroorzaakte dit een lock-up.
Probleem opgelost met de colour picker en RGBA-armaturen; er was een merkbare verschuiving naar
groen.
Probleem opgelost waarbij voortgang niet werd gerapporteerd tijdens het converteren van media in
MagicQ.
Het importeren van een head-bestand van een mediaserver zonder kanalen ("Multiple heads type"
ingesteld op "Master") zou mislukken met een foutmelding "corrupt head". Dit had invloed op v1.8.8.0
en hoger.

Problemen opgelost met fixtureposities en rotaties bij het importeren vanuit MVR.
Probleem opgelost waarbij door op een niet-geprogrammeerde lay-out te klikken, de bovenste
softknoppen werden toegewezen. # 0026771
Oplossing voor lock screen op externe monitoren.
Een externe monitor kan nu worden aangesloten of opnieuw worden aangesloten nadat MagicQ is
gestart op MQ50 en MQ70 consoles.
Automatische groepen zijn niet opgeslagen in het UNDO-bestand. # 0027262
Solo-knoppen die niet in een regio staan, worden beïnvloed door solo-knoppen in aangrenzende regio
# 0027292.
Probleemoplossing voor formaatproblemen met vensters bij gebruik van Multi Window Client waarbij
vensters op de Multi Window Client niet de hele weergaveruimte innamen. # 0021681 # 0020847 #
0009770
Het klonen van heads en het deselecteren van de opties Palettes en Cues zorgden er nog steeds voor
dat Cues naar de nieuwe head werden gekopieerd. # 0024021
Herstel handmatige crossfading wanneer verschillende kanalen een verschillende fade-tijd hebben,
waardoor kanalen kunnen snappen. # 0013930
Probleem opgelost met de colour picker bij het locaten van fixtures, waarbij de laatste fixture in een
groep één kleurkanaal verloor. # 0026922
Geoptimaliseerde import van MVR-bestanden - het importeren zou nu veel sneller moeten worden
voltooid en de voortgang zal nu worden weergegeven terwijl het wordt uitgevoerd.
Probleem opgelost met het importeren van Vis-gegevens uit CSV-bestanden die zijn geëxporteerd
vanuit WYSIWYG. # 0027508
Probleem opgelost in MagicHD waarbij geconverteerde video's een versnelde audioweergave hadden.
# 0015650

MagicQ versie 1.9.0.4
Opgeloste problemen
Probleem verholpen waardoor Back-up naar USB kon mislukken op de MQ500.

MagicQ versie 1.9.0.3
Opgeloste problemen
Probleem opgelost waarbij Color Window geen fixtures liet zien die geen CMY waren, dit werd in
v1.9.0.2 werd geïntroduceerd. # 26940
Probleem opgelost waarbij veel mediaservers niet al hun lagen met succes patchten, geïntroduceerd
in v1.9.0.2.

MagicQ versie 1.9.0.2
Nieuwe functies
Net Sessions (multi console)
Bij het opslaan van een showbestand op de hoofdconsole, voeren de slave consoles niet langer een
hersynchronisatie uit. In plaats daarvan slaan ze ook showbestanden op. Het opslaan van een
showbestand op een slave zorgt er ook voor dat de master en andere slaves hun showbestanden
opslaan.
De instellingen van de show worden nu gesynchroniseerd telkens als er een wijziging wordt
aangebracht. Voorheen werden ze alleen gesynchroniseerd bij een volledige Slave-hersynchronisatie.
Let op, het is nog steeds mogelijk om aparte show-instellingen te hebben op consoles binnen een
netsessie - als gebruikers worden gebruikt en verschillende gebruikers zijn aangemeld bij de consoles
en de gebruikers zijn ingesteld om auto load settings.
Bij gebruik van playback sync worden Cue Stacks in Execute Grids nu gesynchroniseerd tussen de
consoles. Andere Execute-items worden niet gesynchroniseerd omdat ze onafhankelijk kunnen
worden gebruikt. Als multi console programmer sync actief is, dan zal MagicQ de programmer data
gesynchroniseerd houden - maar de head-selectie blijft gescheiden, dus groepen en paletten in
Execute Grids zullen normaal niet gesynchroniseerd worden.
Bij het gebruik van programmer sync, wordt BLIND nu gesynchroniseerd tussen de consoles. Dit stelt
gebruikers op Slave-consoles in staat om Cues te programmeren en te bewerken zonder de fysieke
output te beïnvloeden.
Bij gebruik van programmeersynchronisatie is het nu mogelijk om paletten toe te passen met de tijd en
om getimede BLIND en getimede CLEAR te gebruiken.
Output Plan View
Grid opties zijn opgesplitst in Grid Options en Grid Actions. Grid Actions zijn de meer belangrijke
acties die bevestiging / selectie van bestanden vereisen, terwijl opties puur ingeschakelde /
gedeactiveerde opties zijn.
Andere wijzigingen
De geluidsdetectie van de audio-input is verbeterd bij gebruik van een pc / Mac-geluidskaart in
Windows / Mac en op MQ70.
Op MagicQ consoles toont Exec Grid, View Max nu Exec 2 venster op de tweede monitor en Exec 3
venster op de derde monitor in maximale grootte, als de Exec 2 en Exec 3 vensters open zijn en de
console de 2e en / of 3e ondersteunt monitoren.
Het is nu mogelijk om het welkomstscherm van de gebruiker weer te geven wanneer de console is
vergrendeld met behulp van een speciale reeks snelkoppelingen. Houd Cursor Links, Cursor Omlaag
en Cursor Rechts ingedrukt en druk op Cursor Omhoog. Het opstartscherm van de gebruiker
(usersplash.bmp / usersplash.png / usersplash.jpg) dat wordt weergegeven bij het opstarten, wordt
vervolgens weergegeven wanneer de console is vergrendeld.
De patchweergave ondersteunt nu het scrollen van subtabbladen om toegang te krijgen tot meer dan
20 verschillende fixturetypen binnen het venster.
Opgeloste problemen
Groot probleem opgelost waarbij multi console show sync niet werkte in recente versies - de Slave
consoles werden niet correct bijgewerkt. Betrokken versies 1.8.8.0 tot 1.8.8.9, 1.9.0.0 en 1.9.0.1 vermijd deze versies als u Net Sessions / Multi Console show sync gebruikt. # 0025426

Probleem opgelost met het importeren van USITT-bestanden met meer dan 40 argumenten per regel
# 0026540
Oplossing om ervoor te zorgen dat playbacks die gereleased worden met tijd, opnieuw kunnen worden
geactiveerd zonder sprongen in DMX-waarden.
Oplossing voor Cue Stacks die worden getest (van Stack Store of Execute), zodat als ze worden
vrijgegeven, en indien opnieuw worden geactiveerd, dezelfde tijdelijke playback zullen gebruiken en
zullen starten vanaf waar de weergave was gereleased. # 0022568
Probleem opgelost met het kopiëren van Execute Grid-items tussen Grids van verschillende groottes.
# 0025025
Probleem opgelost met het slepen van faders, met de muis, in het Execute Venster, als de fader op de
bovenste rij staat - MagicQ zou proberen om de hele kolom met de cursor te selecteren. # 0025025
Probleem opgelost met het verplaatsen van macro's in het macrovenster - alle Execute Grids die de
macro's gebruikten, werden niet bijgewerkt met de nieuwe macro-ID. # 0026508
Probleem opgelost met Execute Max-modus in pc met Execute Playback ingeschakeld, waar de
titelbalk onjuist werd weergegeven, zelfs bij gebruik van de volledige monitor. # 0026512
Het instellen van ongeldige tracker-ID's kon een reset veroorzaken. # 0025443
Door op Annuleren te drukken tijdens het gebruik van REMOVE HEADS in File Manager, werd de
bewerking niet geannuleerd. # 0023188
Probleem opgelost met het releasen van kanalen met tijd, van Cue Stacks waar ze Instant of Release
Attributes niet waren ingesteld - de waarde werd niet correct vrijgegeven (snap) na de release tijd. #
0024836
Probleem opgelost met stompen wanneer Stomp Other Playbacks was ingesteld op Nee. Als er alleen
FX-waarden waren (geen basiswaarden), zouden de playbacks worden gestompt. # 0012843
Probleem opgelost bij het selecteren van kolommen of rijen in rasterweergave waarbij alleen VDIMkanalen werden geselecteerd, niet de volledige head. # 0026755
Problemen opgelost waarbij de soft-knoppen van het plotvenster op de verkeerde plaats op de MQ500
verschenen.
Probleem opgelost met het output venster dat werd weergegeven op Plan, Heads, Chans-weergave
voor fixtures met duplicate element Vdims. # 0026734
Verhoogde afmetingen van fixtures, die kunnen worden gedraaid in het Output Grid venster, tot 250
elementen in de breedte of hoogte (d.w.z. fixture elementen kunnen 250x250 ruimte innemen)
#0020493
Tijdcode-weergave is nu verborgen voor MQ50-consoles, die geen tijdcode-input ondersteunen.
Probleem opgelost met Pos, Col, Beam-encoders bij het subselecteren van heads met VDIM. #
0024469
Probleem opgelost met de kleur weergegeven in het output venster, planweergave bij gebruik van
intensiteitspaletten. # 0019791
Verbeteringen aangebracht in de bediening van Grand Master in handmatige modus. # 0022804
Oplossing voor probleem met ongebruikte kanalen die terugkeren naar de defaultdwaarden bij het
wisselen van pagina met release en activeren bij paginawisseling. # 0024062

Elke undo actie zou ongebruikte attributen terugzetten naar de standaardwaarde. # 0021364
Probleem verholpen bij het opnemen van TC-tracks die faderbewegingen gebruikten van MQ500M
bank 2..6. Fader-bewegingen op Bank 1 werkten correct. # 0026901

MagicQ versie 1.9.0.1
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het laden van showbestanden met Output-grids in versies ouder dan 1.8.7.2 de Output-grids werden niet correct geladen. Betreffet shows gemaakt of bewerkt in versies 1.8.7.2 tot
1.9.0.0 en vervolgens geladen in consoles met software vóór 1.8.7.2. Dit had alleen invloed op het
laden in oudere versies van software - het laden van shows in nieuwere softwareversies was ok. Alle
shows die in 1.8.0.2 tot 1.9.0.0 zijn gemaakt, moeten in 1.9.0.1 of hoger worden geladen en
opgeslagen VOORDAT ze in consoleversies alvorens in 1.8.7.2 te worden geladen.
Probleem opgelost in v1.9.0.0 waardoor duplicated kanalen niet correct werkten.
Probleem opgelost waarbij Autom Scheduled-events niet werden uitgeschakeld wanneer het veld
Enable / Disable was ingesteld op Disable.
Probleem opgelost met Cue Stack macro's bij gebruik van THRU (>) of + waarbij alleen het eerste
item zou werken. Betreft versies 1.8.7.0 tot 1.8.8.8 en de 1.9.0.0 Beta. # 0025041

MagicQ versie 1.9.0.0
Nieuwe functies
Automatisering
Het Autom-venster heeft nu een State-veld dat informatie toont over Autom-functies die momenteel
actief zijn.
Het is mogelijk om de actieve functie te zien door op de VIEW ITEM softtoets te drukken en acties uit
te voeren zoals activeren, stap en release. Het Cue Stack venster wordt dan vergrendeld op die Cue
Stack totdat de UNLOCK WINDOW knop wordt ingedrukt.
Het Cue Stack venster heeft altijd het activeren van of het naar een Cue stappen ondersteund door de
cursor in de eerste kolom te plaatsen en op ENTER te drukken. Dit is nu uitgebreid om het releasen
mogelijk te maken door op ENTER te drukken in het vak End onderaan de Cue Stack.
Bij het bekijken van een Cue Stack, die geselecteerd is, via View Item in de Stack Store, Automation
of Exec vensters, en niet actief is, zal er geen playback aan worden toegewezen en zal de titelbalk
van het Cue Stack venster "No PB" tonen.
Als nu op ENTER wordt gedrukt, op de eerste kolom, zal de Cue Stack automatisch aan een playback
toegewezen en geactiveerd worden. In de titelbalk zal de toegewezen playback getoond worden.
Voorheen was het niet mogelijk om een Cue Stack te activeren, die niet was toegewezen vanuit het
Cue Stack venster.
Wanneer je released door op ENTER te drukken in het End-box, wordt een Cue Stack die tijdelijk aan
een playback was toegewezen, niet meer toegewezen, maar hij kan opnieuw worden geactiveerd en
toegewezen door op ENTER te drukken op een stap.
De Autom-functies "Stack activate" en "Stack a, r, level" zijn uitgebreid met ondersteuning voor Cue
ID. Indien gespecificeerd, wordt de Cue Stack geactiveerd op het gevraagde Cue ID in plaats van de
eerste Cue. Merk op dat MagicQ verwijst naar de Cue ID in de Cue Stack, dus als er extra punt Cues
worden toegevoegd in de Cue Stack, zal het de link naar dezelfde Cue ID behouden - dit betekent dat
je triggers kunt instellen voor specifieke Cues maar je kunt extra Cue Stappen toevoegen in de Cue
Stack die de getriggerde Cues niet veranderen.
In eerdere versies, toen Cue Stacks werden geactiveerd vanuit de Stack Store, Execute of
automatisering, gebruikten ze altijd tijdelijke playbacks die waren toegewezen, ongeacht of ze op een
playback op de huidige pagina stonden. Als Cue Stacks nu vanaf deze locaties worden geactiveerd en
de Cue Stack op een playback op de huidige pagina staat, dan zal die playback worden gebruikt in
plaats van een tijdelijke playback. Dit maakt gemakkelijker testen en handmatige bediening van de
Cue Stack mogelijk, maar betekent wel dat de Playback wordt geblokkeerd als de gebruiker van
pagina wil wisselen naar andere playbacks. De Cue Stack kan daarom worden gestopt, gestapt en
gereleased via de playbacktoetsen.
Er is nu een fader-modus om te regelen hoe faders werken wanneer ze worden geactiveerd vanuit
Stack Store, Execute of automatisering versus normale handmatige activering door de playbackfaders
te verhogen. In de standaard "Original" mode zorgen de automatiseringen en Executes er nog steeds
voor dat de fader geactiveerd wordt in de "test" mode, wat betekent dat de fader het niveau niet
bestuurt. Dit kan worden gewijzigd door de nieuwe optie Setup, View Settings, Playback, Fader Mode
te veranderen in "Combined", die de normale fader-modus combineert met de test-modi - het zal in
deze modus playbacks nooit rapporteren als "Test".
Het max. aantal van automations is verhoogd naar 1.000.

10Scene ondersteuning
10Scene
MagicQ v1.9.9.0 ondersteunt SnakeSys 10Scene Wall Plates en SnakeSys 10Scene Gateways
waardoor tot 50 verschillende zones van 10Scene-bediening en trigger-ingangen mogelijk zijn.
10Scenes kunnen werken in een eenvoudige modus met minimale configuratie, of in een uitgebreide
modus met handmatige configuratie per zone.
10Scene Wall Plates zijn verbonden met MagicQ via één of meer 10Scene Gateways.
MagicQ bevat een demo-show ZoneDemo.shw voor training. Na het laden van de show moet u de
10Scene actie-instelling instellen, aaangezien dit een console-instelling is wordt dit niet ingesteld bij
het laden van de show.
10Scene Gateways
10Scene Gateways zijn ChamNet-compatibele apparaten die worden beheerd via de View ChamNet
in Setup, View DMX I / O, Net Manager. Het IP-adres en het subnetmasker van de gateways kunnen
worden geconfigureerd en er kan nieuwe firmware naar worden geüpload.
De ID van de Gateway kan ook worden geconfigureerd - dit is anders dan bij andere ChamNetapparaten zoals de SnakeSys B4 waar de ID wordt ingesteld met draaischakelaars op het apparaat.
Elk Gateway- en SnakeSys-apparaat in een systeem moet worden ingesteld op een ander ChamNetID.
Elke 10Scene Gateway heeft twee 10Scene-poorten. Elke 10Scene-poort ondersteunt maximaal tien
10Scene-wall plates en één enkele remote input. Het is mogelijk om de 10Scene Wall Plates en de
externe remote input tegelijkertijd te gebruiken.
MagicQ ondersteunt de 10Scene remote triggers van de 10Scene gateways in het Autom venster.
Voeg een nieuwe Autom met type Remote toe en stel het ChamNet ID van de Gateway in P1 en het
remote triggernummer (1 of 2) in P2.
10Scene enable
Om 10Scene Wall Plates in te schakelen, stelt u de 10Scene enable in Setup, View Settings, Ports in
op Inbuilt and Gateway of Inbuilt, Gateway, Remote.
Indien ingesteld op disabled, is er geen communicatie met 10Scenes-wall plates en remotes.
10Scene-zones kunnen nog steeds intern worden gebruikt via automatiseringen en macro's als de
10Scene-action of 10Scene-zones zijn geconfigureerd.
De 10Scene action wordt geconfigureerd in Setup, View Settings, Ports, 10Scene-action.
PB1 tot PB10
Exec 1
Exec 1 Multi
Exec 1 Groups
Exec Grids
Custom

Alle 10Scenes besturen PB1 tot PB10
All 10Scenes besturen Exec Grid 1, items 1 tot 10
10Scenes met Zone IDs 1 tot 10 bestuurt Exec Grid 1,
Zone ID1 bestuurt item 1 tot 10, Zone ID2 bestuurt 11
tot 20, enz. . .
10 Scènes besturen Exec Grid 1, items 1 tot 10, maar
gebruiken Groepen benoemd met de zone-ID om te
bepalen welke heads zij controleren.
10Scenes bedienen Exec Grids - Zone ID 1 bedient
Exec Grid 1, Zone ID2 bedient Exec Grid 2, enz. . .
De actie voor elke zone wordt afzonderlijk
geconfigureerd met het Type, P1 en P2 velden in
Macro, View Autom, View Zones

Indien ingesteld op Manual, wordt de Zone geconfigureerd in Macro, View Autom, View Zone met de
gegevens die voor die Zone zijn gespecificeerd, inclusief de Zone Name, Zone Status, Zone Type, Min
ID, Max ID, Password, Passcode, Zone Switch, Join Zone en Join Status.
De status van de zones wordt weergegeven in Macro, View Autom, View Zone. Het veld Zone Type in
dit venster moet worden ingesteld op "Action" voor alle zones, behalve wanneer u Custom action
gebruikt.
Als de actie 10Scene is ingesteld op Exec 1 Groups, Exec 1 Multiple, Exec Grids of als zones
afzonderlijk zijn geconfigureerd om een Execute grid te besturen met een groep, dan is het mogelijk
om zones samen te voegen. Als twee of meer zones zijn samengevoegd, werken ze als één zone.
Alle Cues worden uitgebreid met alle heads van de groep uit elke zone die is “joined”.
Bij het samenvoegen en scheiden van zones wordt de Execute status van de samengevoegde /
gescheiden zone gehandhaafd en uitgebreid naar de nieuw samengevoegde of nieuw gescheiden
zone.
Het samenvoegen en scheiden van zones heeft alleen gevolgen voor de zones die deel uitmaken van
de samenvoeging / scheiding. Alle andere zones blijven zonder onderbreking werken, ook al bestaan
ze zelf uit meerdere samengevoegde zones.
De Zone Switch kan ook worden bediend vanuit een automatisering, waardoor automatische
bediening vanaf een externe ingang mogelijk is. In Macro, View Autom voegt u een automatisering in
voor Type Remote en met Functie ingesteld op Zone Switch.
De Zone Switch kan ook worden toegevoegd aan de Execute-vensters - ASSIGN SPECIAL, selecteer
10SCENE ZONE en voer de Zone-ID in. Het item Zone Switch in het Execute-venster wordt actief
weergegeven wanneer de Zone Switch voor die zone is ingesteld op joined. De tekst van het item
geeft aan bij welke zone het is aangesloten. Door op het item te drukken, verandert de status van de
zone switch.
10Scene Remote app
MagicQ bevat een 10Scene remote app voor gebruik op Android, iOS, Windows en MacOS, die een
eenvoudig te gebruiken 10Scene interface voorziet voor installatie en gebruik door niet-technische
mensen zonder enige kennis van verlichting of MagicQ.
De app maakt verbinding met de ingebouwde wifi van de console (MQ50, MQ70) of met een externe
router (MQ80 / MQ500 / MQ500M).
De app toont de beschikbare 10Scene Zones en laat activering toe. Waar nodig kunnen zones worden
voorzien van een wachtwoord, waarbij de gebruiker een wachtwoord moet invoeren voordat hij
toegang krijgt om de zone te bekijken of te bedienen. Hoofdwachtwoorden kunnen worden ingesteld
zodat geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot alle zones.
Voor een Zone toont de app de tien 10Scene-knoppen met hun naam en huidige status.
Track Sheet
Het is nu mogelijk om cues in de Track Sheet View te blokkeren en deblokkeren door op SHIFT en
BLOCK CUE en UNBLOCK CUE te drukken.
De Track Sheet-weergave past nu automatisch de kolomgrootte aan en de rijen zijn iets groter
gemaakt.

Activeren Cue Stacks in de Stack Store
Cue Stack macro's en het ChamSys Report Ethernet Protocol zijn ook verbeterd om het kiezen van de
start Cue te ondersteunen bij het activeren (testen) van een Cue Stack in de Stack Store.
Voor Cue Stack Macro's
E <Cue Stack id> / <Level> / <Cue Id> Activeer Cue Stack op level. Cue-ID is optioneel.
Voor ChamSys Remote Protocol
\ <82>, <cue stack id>, <level>, <cue id> H Test Cue Stack, level en cue id zijn optioneel (standaard
100% en eerste cue)
De Playback en Cue Stack Store tonen nu de huidige Cue Id wanneer de respectievelijke Playback of
Cue Stack actief is.
De Execute Windows tonen nu het huidige Execute item ID in de titelbalk - dit maakt het makkelijker
om naar Execute items te verwijzen vanuit Cue Stack macro's en automatiseringen.
Plot View en MagicVis verbeteringen
De rotatiehendel voor de focuslijn werkt nu. Voorheen, volgde de hendel de muiscursor niet goed en
was ook in zijaanzicht omgekeerd.
De positie en vorm van de cirkelvormige truss zijn nu nauwkeuriger. Als een cirkelvormig truss meer
dan één rotatieas had, kwam het plotweergavesymbool niet overeen met de 3D-weergave of de
positie van armaturen. Cirkelvormige trussen die geen volledige cirkels waren, werden ook af en toe
180 graden gedraaid.
De contouren van het model zijn correct omgedraaid en correct gedraaid. Gebruikersmodellen werden
soms verkeerd omgedraaid of gedraaid, vaak in de pdf-weergave.
Het drape-symbool is toegevoegd. En een completer draadmodel is toegevoegd aan de 3D-weergave.
Attach object filter view werkt weer, rotaties en positiewijzigingen van fixtures, in deze view, werken nu
zoals ze zouden moeten.
Er zijn verbeteringen aangebracht in de focus hold en focus lijn, dus ze werken nu met elke
rotatiewaarde. Dit werkt ook met de filterset om objecten te bevestigen.
De richting van de armaturen-symbolen is verbeterd en wijst nu in de juiste richting. De hoek van
armaturen zou soms enkele graden onjuist zijn in de plotweergave of 180 graden worden omgedraaid,
vooral wanneer ze onder ongebruikelijke hoeken op ronde trussen werden geplaatst.
De lijndikte in de gegenereerde PDF's is nu dikker zodat ze zichtbaar zijn.
De 3D-weergave heeft nu een instelling voor zachte schaduwen. De schaduwranden kunnen soms
erg scherp en gekarteld zijn, dit valt vooral op als het oppervlak een gebogen rand is.
De nulpuntas van de plotweergave is nu gekleurd om te laten zien naar welke weergave u kijkt. Rood,
groen en blauw voor x-, y- en z-as. Deze roteert nu ook als het aanzicht wordt gedraaid.

Ouput Grids
De functie Create Grid is verbeterd - voorheen kon het alleen rasters maken van maximaal 100x100
groot. Het werkt nu voor rasters groter dan 100x100, waar het wordt gebruikt voor pixelmapping in
plaats van rig plots. Dus nu zijn rasters tot de grootte van patchbare kanalen mogelijk - met 256
universes geeft dit limieten geven van 362x362, 1024x128 of 1x131.072.
Er is nu een nieuwe optie om rasters te optimaliseren, in Output, View Plan, druk op SHIFT +
OPTIMIS GRID. Hiermee worden alle ongebruikte rijen en kolommen uit het raster verwijderd, wat
vooral handig kan zijn na gebruik van de functie Creat Grid. Merk op dat dit alleen voor User grids is –
Group grids kunnen niet worden geoptimaliseerd.
Bij het voor de eerste keer instellen van de rastergrootte vraagt MagicQ nu of het raster multi element
moet zijn of niet.
Crossfader / Rate Masters
Als de crossfader is ingesteld als een rate master, is het nu mogelijk om de FFWD en FBCK knoppen
(<< en >>) te gebruiken om de huidige afspeelsnelheid te halveren en verdubbelen.
Als de crossfader is ingesteld op Rate master, Global Rate Master, Cue Stack Rate Master en Cue
Stack Global Rate Master, is de richting van de fader omgekeerd om overeen te komen met de rate
control op playback faders - fader op 100% vertegenwoordigt de hoogste snelheid, op 0 % staat voor
de laagste snelheid.
Snelheden in MagicQ worden nu weergegeven in % van de snelheid in plaats van % van de tijd - dus
50% is halve snelheid en 200% is dubbele snelheid. In eerdere versies vertegenwoordigde 50% 50%
tijd - d.w.z. dubbele snelheid.
Als de crossfader op manual staat, is de manual pick-up nu verbeterd. # 0018407
Remote control
De remote control is verbeterd wanneer het remote controle systeem een lagere resolutie heeft dan de
doelconsole die wordt bediend. Kolom gebaseerde weergaven (zoals Patch, Prog, Output Grid,
Playbacks) worden nu verkleind tot de grootte van de afstandsbediening terwijl ze worden bediend
vanaf de afstandsbediening. Door terug te klikken op de doelconsole, worden de vensters hersteld
naar hun normale grootte.
De bediening van de remote is verbeterd waardoor de vensters beter inzoomen en scrollen en op
vensters met achtergrondbitmaps (zoals Output Window, Grid View) staat de achtergrond altijd op de
juiste plek.
Bij gebruik van één enkele display MagicQ PC / Mac om een console met meerdere monitoren op
afstand te bedienen, kan de monitor nu worden geselecteerd met de Mon 1, Mon 2, Mon 3 en Mon 4
knoppen op het paneel. Dit voorkomt de noodzaak om specifieke lay-outs voor de afstandsbediening
te maken - de afstandsbediening kan worden gebruikt om de lay-outs te bekijken die zijn opgenomen
voor gebruik op de console.
Bij bediening op afstand zijn de bovenste werkbalkmenu's nu van toepassing op de afstandsbediening
- dus het is mogelijk om deze te gebruiken om te openen, sluiten en vergroten of verkleinen van
vensters en om lay-outs te selecteren.
De soft-toetsen van de encoder op de afstandsbediening zijn omgekeerd, zodat ze nu overeenkomen
met de bediening op de console (voorheen waren ze het tegenovergestelde van de console).

MagicHD
De MagicHD-menu's zijn herzien en bijgewerkt om ze gemakkelijker te begrijpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het dropdown-menu “View” is hernoemd naar “Output”
De pop-upoptie "Window ..." is hernoemd naar "Window position"
De optie "Fullscreen" is verplaatst naar het menu " Window position" en kan worden
geselecteerd in de "Ouput" dropdown.
De optie "Fixed Size" is verplaatst naar de dropdown "Output" in het menu " Window position".
De "Live changes" optie in het " Window position" menu is verwijderd aangezien het nu altijd
wijzigingen live zal toepassen.
De instelling "Quick mod" is verplaatst naar het menu "Settings".
De instelling "Audio device" is verplaatst naar het menu " Settings".
Wijzigingen die zijn aangebracht in het menu " Settings" worden automatisch opgeslagen
wanneer ze worden gewijzigd, dus de knop "OK" is verwijderd.
Wijzigingen die zijn aangebracht in het menu "Window position" worden automatisch
opgeslagen wanneer ze worden gewijzigd, dus de knop "OK" is verwijderd.
In zowel het menu " Settings" als "Window position" is de naam van de knop "Cancel"
gewijzigd in "Close"

De MagicQ menu's zijn veranderd om overeen te komen met die in MagicHD - De "Window ..." optie
binnen de "Media Player" optie is hernoemd naar "Window position". - De optie "Fullscreen" binnen de
optie "Media Player" is verplaatst naar het menu "Windo position".
Andere wijzigingen
Ondersteuning voor remotecontrol van Stadium-consoles is verbeterd, inclusief ondersteuning van de
remote console voor de dynamische venstergroottes, de legenda's van de lay-outknoppen en
ondersteuning voor klikken in de titelbalk om te focussen op vensters of ze te sluiten.
De FAN-werkbalk is nu dubbel zo hoog gemaakt om de selectie van parts en segmenten onafhankelijk
van elkaar mogelijk te maken, zodat fannen kan plaatsvinden op een combinatie van parts en
segmenten.
Bij het recorden van paletten, voert MagicQ nu een strengere controle uit, op attributen die in de
programmer zijn veranderd, bij het bepalen of er naar andere paletten moet worden gelinkt. Als pan,
tilt, cyaan, magenta of geel wordt opgenomen en één van deze is gewijzigd in de programmer, wordt
geen van de attributen die in het palet zijn opgenomen, gekoppeld. Als u bijvoorbeeld een pan- en tiltpalet record, als pan en / of tilt worden gewijzigd maar de pansnelheid in de programmer komt uit een
ander palet, dan worden alle attributen, inclusief de pansnelheid, als harde waarden in het palet
zonder links opgenomen.
Bij het recorden van een Layout onthoudt MagicQ nu het monitor masker van de vorige Layout record.
In de Cue Stack Default opties zijn er nu soft-toetsen om de standaard in te stellen voor Cue Timing /
Chase Timing en Auto Active / Go Rel Active. Voorheen was het nodig om meerdere opties te
bewerken.
Het show extras-bestand kan nu worden uitgeschakeld voor automatisch opslaan als het bijzonder
groot is door de instelling in Setup, View Settings, Extras file create mode te veranderen in Manual.
Het show extras-bestand kan vervolgens worden gegenereerd door op Shift + SAVE EXTRA'S te
drukken in het setup-venster. Dit biedt een oplossing als het show extras-bestand bijzonder groot is en
lang duurt om het te genereren.
MQ70-consoles geven nu de laadstatus van de UPS-batterij weer.
Er worden grondiger controles uitgevoerd bij het wijzigen van het IP-adres en het subnetmasker van
de bedrade en wifi-interfaces. MagicQ zal weigeren om een ongeldig IP adres of subnetmasker te
accepteren, en zal de wifi uitschakelen als de bedrade en wifi subnetten elkaar overlappen. Dit lost
bug # 26106 op.

Audioweergave op zowel Cue- als Cue Stack-audiobestanden zal in de loop van de tijd uitfaden als
een Cue Stack-releasetijd is ingesteld.
Een default Col tag voor een Cue Stack kan nu worden ingesteld voor zowel enkele als meervoudige
Cue Stacks in Cue Stack, View Options, View Defaults.
Ondersteuning toegevoegd voor het filteren van attributen bij het kopiëren van Cue Stacks naar
geselecteerde heads of het kopiëren van Cue Stacks met alleen geselecteerde heads.
In het Groepsvenster View Heads, View Selected mode toont de head index en staat het herordenen
van geselecteerde heads toe met gebruik van de Move actieknop.
Ondersteuning toegevoegd voor Include en Update van groepen en een nieuwe optie View Group
toegevoegd om de heads van de laatst geselecteerde groep in het groepsvenster, View Heads te
bekijken. Om de volgorde van selectie in een groep te wijzigen, moet u eerst de groep inlezen in de
programmer gebruikmakend van Include en de groep selecteren. In het groepsvenster, View Heads,
View Group herselecteert u de heads in de gewenste volgorde. Gebruik indien nodig de softtoets
DESELECT ALL. Druk vervolgens op Update om de groep bij te werken.
MagicQ bewaart nu achtergrondafbeeldingen die gebruikt worden in Output Grids en
achtergrondbestanden en knopafbeeldingen, die gebruikt worden in het Execute venster, in het
bestand extras .xhw bestand, zodat ze gemakkelijker naar andere MagicQ systemen kunnen worden
overgebracht.
Het is nu mogelijk om iconen op items te wissen door op SHIFT SET te drukken en de categorie "No
Icon" te selecteren.
De bestemmingsgrootte van bestanden die de CMV-convertor kan schrijven is vergroot - hij kan nu
bestanden schrijven tot 2047 pixels breed of tot 2047 pixels hoog - maar houd er rekening mee dat
CMV-bestanden waar mogelijk de grootte van de grid moeten behouden om de afspeelprestaties.te
garanderen.
Opgeloste problemen
Oplossing voor de MagicHD Quick-head die niets weergeeft wanneer deze wordt gebruikt met locate.
# 0026077
Oplossing voor MagicHD waar het in de verkeerde modus werd geladen wanneer een nieuwe show
werd gemaakt en een mediaserver werd gepatcht.
Versnelde initialisatie / opstarten – vertraging was er enkel in v1.8.8.3.
Probleem opgelost waarbij de MQ500M altijd opnieuw opstartte met het besturen van playbacks bank
1, ongeacht de status wanneer de console werd afgesloten / gereset, hoewel playbacklegendes de
verwachte playback bank / fader-opties lieten zien. # 0026205
Extra code toegevoegd om te voorkomen dat de MQ500M onverwachts terugkeert naar playbackbank
1 terwijl nog steeds playbackbank / faderlegendes voor een andere functie worden weergegeven. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren bij het patchen van nieuwe fixtures of het wijzigen van de volgorde van
patchkanalen. # 0026209
Probleem opgelost in MQ500M wanneer Fader Releases to Zero was ingesteld - door op SHIFT
RELEASE te drukken, werden de faders op andere banken niet op nul gezet. # 0026233
Verhoogde nauwkeurigheid van de berekeningen van zonsondergang en zonsopgang. # 0026331
Probleem opgelost met morphing heads waarbij in sommige omstandigheden heads verloren konden
gaan van groepen. Dit gebeurde waar het eerste DMX-kanaal van de originele head niet in de nieuwe
head zat. In dit geval werd de head uit de groep verwijderd. Betrokken allemaal

vorige versies. # 0025900, # 0023059, # 0024275, # 0007335
Probleem opgelost na het veranderen van een head van een armatuur met meerdere elementen in
een armatuur met één enkel element, waardoor de head niet langer kon worden geselecteerd in
Output, View plan. # 0022966
Laat morphing groepen maken, zelfs als geen van de kanalen overeenkomt met attributen tussen
oude en nieuwe heads # 0021912
Probleem opgelost met het updaten van MQ500M gemotoriseerde faders in Selecte fader modes bij
het indrukken van de ALL-knop en andere gevallen.
Probleem opgelost met handmatige crossfade bij het starten van manual wanneer een cue compleet
was - kon naar onverwachte waarden springen. # 0001566
Oplossing voor de MagicHD Quick-head die niets weergeeft bij gebruik met locate. # 0026077
Oplossing voor MagicHD waar het in de verkeerde modus werd geladen wanneer een nieuwe show
werd gemaakt en een mediaserver werd gepatcht.
Problemen opgelost in het Help-venster waar koppelingen niet werkten na gebruik van de zoekknop
en de knoppen QUICK START en INSTALL MANUAL niet werkten in recente versies. # 0026510
Probleem opgelost dat het klikken op de X-knop in het Help-venster om het venster te sluiten niet
werkte. # 0026531
Probleem opgelost waarbij bij het klonen van heads, terwijl de programmer niet leeg was, item
MagicVis-head items werden onjuist toegevoegd. # 0026551
Multi-touch is uitgeschakeld in Windows vanwege problemen met de Microsoft Surface Go multi
selectievakjes bij gebruik van de pen. # 0026531
Bij GDTF-import wordt nu informatie over pan / tilt-invert opgehaald uit het GDTF-bestand - dit is
correct volgens de GDTF-standaard.
Elementnummers geïmporteerd uit GDTF beginnen nu vanaf 1.
Probleem opgelost bij het toewijzen van toetsmacro's aan FLASH-knoppen 2, 3 en 4. # 0025609
Probleem opgelost met het omwisselen (omkeren van elementvolgorde) voor duplicate fixtures in
patch # 0026581
Wanneer "MagicQ keyboard mode" was ingesteld op "Playback shortcuts", en bij gebruik van een PC
toetsenbord, werden de shortcuts geactiveerd bij indrukken en loslaten van de toets (verbroken sinds
1.8.6.9).
Probleem opgelost waarbij het kopiëren van een automatisering, naar het einde van de Autom lijst,
met behulp van het veld End, een reset veroorzaakte.
Probleem opgelost waarbij het "testosc" -commando soms niet correct werd uitgevoerd.
Probleem opgelost met tekstweergave op de Pro2014 - tekst zou nu veel duidelijker moeten zijn vanuit
lage hoeken.

MagicQ versie 1.8.9.0
Opgeloste problemen
Groot probleem opgelost waarbij multi console show sync niet werkte in recente versies - de Slave
consoles werden niet correct bijgewerkt. Betrokken versies 1.8.8.0 tot 1.8.8.9, 1.9.0.0 en 1.9.0.1 vermijd deze versies als u Net Sessions / Multi Console show sync gebruikt. # 0025426
Tijdcode-tijdweergav is nu verborgen voor MQ50-consoles, die geen tijdcode-input ondersteunen.

MagicQ versie 1.8.8.9
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het laden van showbestanden met Output-grids in versies ouder dan 1.8.7.2 de Output-grids werden niet correct geladen. Betreffet shows gemaakt of bewerkt in versies 1.8.7.2 tot
1.9.0.0 en vervolgens geladen in consoles met software vóór 1.8.7.2. Dit had alleen invloed op het
laden in oudere versies van software - het laden van shows in nieuwere softwareversies was ok. Alle
shows die in 1.8.0.2 tot 1.9.0.0 zijn gemaakt, moeten in 1.9.0.1 of hoger worden geladen en
opgeslagen VOORDAT ze in consoleversies alvorens in 1.8.7.2 te worden geladen.
Probleem opgelost met tekstweergave op de Pro2014 - tekst zou nu veel duidelijker moeten zijn vanuit
lage hoeken. # 26548
Probleem opgelost waarbij de Pro2014 het laatste showbestand niet laadde bij het opstarten. # 26647
Probleem opgelost met Cue Stack macro's bij gebruik van THRU (>) of + waarbij alleen het eerste
item zou werken. Betreft versies 1.8.7.0 tot 1.8.8.8 en de 1.9.0.0 Beta. # 0025041

MagicQ versie 1.8.8.8
Opgeloste problemen
Probleem opgelost waarbij de nieuwe help-hints niet werden weergegeven. Dit is verbroken in
v1.8.8.6. # 26433

MagicQ versie 1.8.8.7
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij het proberen van Grid Options te bekijken terwijl er geen raster was ingesteld.
#0026385
RDM-detectie via Art-Net opgelost voor poorten 2..x op nodes - verbroken in 1.8.5.7 tot 1.8.6.6.
#0026373
SnakeSys-firmware toegevoegd op de MQ50- en MQ70-consoles om updates vanuit het NET
MANAGER-venster mogelijk te maken.
Probleem opgelost waarbij sommige niet-werkende vensters werden weergegeven bij remote control
van een andere console.
Opgelost: het venster Colour Picker werd weergegeven bij het gebruik van multi-windows, maar
werkte niet. Het is nu verborgen. # 26405
Probleem verholpen waardoor het software-updatemenu niet werkte met de front panel pijltoetsen op
de MQ500M en MQ80-consoles.

Audio-input was gedempt op pc's en consoles (verbroken in 1.8.8.0).

MagicQ versie 1.8.8.6
Opgeloste problemen
Oplossing voor audio, als onderdeel van een cue, die niet stopt wanneer de Cue Stack geen
audiobestand toegewezen gekregen heeft. # 26328
ChamNet-apparaten (zoals de B4 en R8) werden niet altijd gedetecteerd op MQ50- en MQ70consoles of bij gebruik van de ingebouwde netwerkswitch op deze consoles. Dit is nu opgelost. #
25918
De MagicQ Extra Wing en Dual DMX werken nu met MQ50 en MQ70 consoles (dit was verbroken in
1.8.7.6). # 26240
De productie loopback-test van de audio werkte onbetrouwbaar en veroorzaakte soms resets. # 26348
De WiFi-test voor productie werkte onbetrouwbaar als deze meer dan eens werd uitgevoerd. # 26348
Probleem opgelost waarbij MQ500- en MQ500M-consoles die opstartten zonder dat de interne
panelen waren aangesloten, geen vensters konden openen (defect in 1.8.8.0). # 26352

MagicQ versie 1.8.8.5
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in de tijdlijn waarbij de waarden niet werden bijgewerkt op encoders wanneer het
venster niet actief was # 25628
Reset probleem wanneer het dialoogvenster Choose Mode werd geannuleerd. # 26284
Probleem opgemlost met lijst systeem-IP-adressen die soms niet verschijnen bij dubbelklikken op IPadresinstelling op Mac # 26219.
Probleem opgelost dat het HELP-venster geen hyperlinks volgt bij gebruik van het touchscreen op
MQ50- en MQ70-consoles # 26235.
Probleem opgelost waarbij File Manager vastloopt in de verkeerde map op Windows. # 26279

MagicQ versie 1.8.8.4
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij het genereren van audiogolfvormen van tijdlijnvenster voor grote bestanden die
ofwel konden mislukken, of ervoor konden zorgen dat de watchdog-timer een fout genereerde.
Probleem opgelost met audiotracks in het tijdlijnvenster waarbij inzoomen aan het einde van grote
audiobestanden de audiotrack niet correct weergeeft. Dit verbetert ook de weergaveprestaties van de
audiogolfvormen in het venster.
Probleem opgelost met audio-cue-stacks waarbij de tijdcode niet correct werd gevolgd als voorgaande
cue-stacks actief waren.
Oplossing voor langzame aanpassing van hue en saturation in het Colour Picker venster wanneer veel
fixtures waren geselecteerd.
Probleem opgelost waarbij het selecteren van kleuren in het Colour Picker venster niet goed werkte
met RGBA-fixtures.
Probleem opgelost waarbij de Hue fader in het Colour Picker venster vreemde waarden weergeeft
wanneer de verzadiging 100% was.
Probleem opgelost met scrollen van de Gels-weergave in het Colour Picker venster.
Verbeterde werking van de grote tekstmodus - voorheen had het geen invloed op de lettergrootte op
de MQ500M en had het geen invloed op de opdracht- en statusvensters of de dialoogvensters
Kleurtags werkten niet in de output, View Grid in de recente versies bij gebruik van het donkere
kleurenschema.
Oplossing voor "Run in Execute Mode" waarbij het bij het opstarten het bericht "Shutdown console"
liet zien. # 0026185
Herstel van de batterijmeter op de MQ80. Het ontbrak in v1.8.8.3.
Probleem opgelost in 1.8.8.3 bij gebruik van faders op het scherm in Int / Playback / Execute Window slepen buiten het item zorgde ervoor dat de fader naar de top sprong.
Een crash verholpen in MagicHD bij het wisselen tussen de Full en Quick mode.
Probleem opgelost in MagicHD waarbij de uitvoer in de Quick mode niet werd weergegeven na het
wisselen van de mode.
Probleem opgelost in MagicQ Media Window waar een MagicHD Full media server zou worden
aangemaakt in plaats van een MagicHD Quick.
Gordijnen worden nu aan de achterkant van de MagicVis-kamer geplaatst wanneer ze voor het eerst
worden ingevoegd.
Problemen opgelost met het instellen van objectgroottes in het dialoogvenster MagicVis Add Object.
Problemen opgelost met de Gel-picker in het Color Picker-venster.
Probleem opgelost met zeer grote niet-gecomprimeerde audiobestanden op de MQ70 die een reset
konden veroorzaken in een nieuwe show.

MagicQ versie 1.8.8.3
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met audio van MQ70.

MagicQ versie 1.8.8.2
Opgeloste problemen
Oplossing voor reset bij gebruik van remote control en patchen van heads. # 0026010
Sta remote control toe van MQ50- en MQ70-consoles vanaf MagicQ PC via de ingebouwde wifi van
de console.
Oplossing voor het audio-uitvoerniveau van de MQ50 en MQ70 console, dat vaak erg stil was.
Los een probleem op waarbij de oude Vis-renderer af en toe blanco werd. Dit probleem verscheen in
v1.8.8.0.

MagicQ versie 1.8.8.1
Opgeloste problemen
Deze release lost een probleem op waarbij niet alle heads waren uitgepakt. Dit had alleen betrekking
op 1.8.8.0.

MagicQ versie 1.8.8.0
Nieuwe functies
Motorisatie
Op de MQ500M is het nu mogelijk om de playback bank naar de volgende of vorige banken te
wijzigen met ALT en de NEXT PAGE en PREV PAGE-knoppen. Dit is een alternatief voor het
ingedrukt houden van NEXT PAGE/ PREV PAGE en het selecteren van de Bank in de werkbalk.
Er zijn nu ook ingebouwde macro's voor NEXT BANK en PREV BANK die kunnen worden
toegewezen aan een Execute-grid voor gebruik in Execute-vensters of de 4x3 Execute-sectie.
Er zijn verbeteringen aangebracht in de non-playback fader-modi om ervoor te zorgen dat de flashknoppen samenwerken met de faders. Als er al een fader actief is, zal het indrukken en loslaten van
de flash-knop die fader niet clearen/resetten. Dit maakt het mogelijk over de top van de fader te
flashen in de modi Group en Intensity. In de Master-modi springt de flash-knop tijdelijk naar 100%
masterniveau voordat hij bij het loslaten van de flash-knop terugkeert naar het fader-niveau.
Execute
Het is nu mogelijk om de grootte van items in het Execute venster in te stellen, zodat verschillende
items verschillende formaten kunnen hebben. Dit is in het bijzonder handig voor het plaatsen van
knoppen rond faders.
Gebruik in de View Design modus de encoders en de softtoetsen X en Y om de breedte en hoogte
van het item in te stellen van 1 tot 16 vakken breed. De standaard is 1 box breed en 1 box hoog.

Items die andere items overlappen, blokkeren de andere items, dus overlappende items moeten
worden vermeden.
De totale gridgrootte kan worden ingesteld op maximaal 40 bij 40 items – wat toelaat gedetailleerde
gridlay-outs te construeren.
Vis
Het patchvenster, View Vis, heeft nu vier Transform-modi om items te verplaatsen: Original, World,
Item en Parent. Deze hebben invloed op hoe het geselecteerde object wordt verplaatst bij gebruik van
de encoderwielen.
Original mode
Deze mode behoudt het oude gedrag van de rotatie- en positie-encoders.
World mode
In de world mode zijn rotaties evenwijdig aan de camera’s, dit voorkomt problemen met cardanische
vergrendeling waarbij het lijkt alsof het object vastloopt en niet roteert.
Item mode
Rotaties zijn parallel aan de huidige as van het item en positieveranderingen zijn langs de huidige as
van het item.
Parent mode
Rotaties en positiewijzigingen zijn gerelateerd aan datgene waaraan de items zijn bevestigd. Dit maakt
het gemakkelijker om de positie van lampen op een truss aan te passen, zelfs als die truss schuin is
opgehangen. Deze modus werkt ook met ronde trussen, zodat de positie van de lichten gemakkelijk
langs de truss kan worden aangepast.
U kunt nu objecten aan de Visualiser toevoegen vanuit het MagicVis Plot View. Om dit te gebruiken,
gaat u naar de plotweergave en selecteert u de Design mode. Met een nieuwe knop op de werkbalk
kunnen objecten worden toegevoegd. Om items te verwijderen, selecteert u de objecten in de Design
mode en drukt u op de DELETE-toets op het toetsenbord.
Andere wijzigingen
Er zijn vier nieuwe afspeelmodi toegevoegd aan MagicHD. Elke nieuwe modus werkt hetzelfde als de
originele "Once", "Once-black", "Loop" en "Bounce" -modi, maar elke keer dat de intensiteit wordt
verhoogd vanaf 0, wordt het mediabestand opnieuw gestart vanaf het begin.
Een nieuwe Cue Stack macro is toegevoegd om Go te activeren bij een playback wanneer een laag in
MagicHD een bepaald aantal frames bereikt vanaf het einde van de video. Dit is handig bij het maken
van playbacks die doorgaan wanneer een video bijna voltooid is. Om deze macro te gebruiken, typ je
"G0 / 1 / <frames> / <layer>" in het Cue Stack macro veld. "G0 / 1/35/2" wordt bijvoorbeeld
geactiveerd wanneer Layer 2 35 frames vanaf het einde bereikt. Dit werkt momenteel op de huidige
playback, en alleen met MagicHD wanneer het wordt uitgevoerd vanuit MagicQ zelf.
Het is nu mogelijk om het IP-adres van ChamNet-ondersteunende apparaten (SnakeSys B4, R4, R8,
T6) via Net Manager te wijzigen, zelfs als de apparaten niet in ChamNet-modus zijn.
Optie toegevoegd aan de MagicQ werkbalk, View menu - Intern All. Dit brengt alle vensters terug naar
het hoofdscherm voor gevallen waarin ze zich op externe monitoren bevinden.
Verbetering van het Tie-veld in Setup, View System, View Wings voor MQ500M's om de verschillende
banken gemakkelijker te identificeren.
Bij het opstarten van MagicQ PC met een Wing of interface aangesloten, zorgt MagicQ er nu voor dat
de startpositie voor het MagicQ window nog steeds op een geldige aangesloten monitor staat voorheen kon MagicQ starten op een monitor die uit het systeem verwijderd was.

De Output View Grid opties van het output venster zijn verbeterd om de huidige optiestatus duidelijker
te maken. Ook indicatoren toegevoegd aan de venstertitel van de status van multi element Grid status
en als Grid is ingesteld op Groups of MagicHD Pix.
De GDTF-importvalidatie is in deze versie iets strenger gemaakt. Een paar gevallen die eerder
waarschuwingen genereerden (zoals ontbrekende kanalen en slechte GeometryReferences), zullen
het importeren nu laten mislukken.
Geïmporteerde kanaal- / bereiknamen uit GDTF zouden nu beter leesbare afkortingen moeten
hebben.
Bestandstypedefinities zijn toegevoegd aan de Linux-build. MagicQ-bestandstypen (.shw, .sbk enz.)
Zouden nu in shell-file managers moeten worden geïdentificeerd.
Bestaande tekst kan nu worden bewerkt in de cue stack, stack store, cue store en playback windows.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in Timeline Editor waarbij een Cue Stack-stap met een ongeldig audiobestand een
crash veroorzaakte bij het openen van het venster. # 0025703
De engine voor het afspelen van audio is bijgewerkt om een andere afspeelmethode te gebruiken. Dit
lost problemen op waarbij het springen naar bepaalde punten in MP3-bestanden met behulp van
tijdcode uiteindelijk alleen naar het dichtstbijzijnde audioframe zou zoeken en niet synchroon zou
lopen.
Probleem opgelost waarbij OSC-ontvangen niet meer werkte na het wijzigen van het IP-adres of de
RX-poort (totdat MagicQ opnieuw werd opgestart) - had alleen betrekking op Windows.
MagicCap kon het eerste opstartvenster niet laden, wat nu is opgelost.
De MagicHD pauze-afspeelmodus zal nu het afspelen van media voortzetten vanaf dat gepauzeerde
frame wanneer het is gewijzigd naar een andere afspeelmodus. # 0010244
Probleem opgelost in MagicHD waarbij de audio-afspeelmodus bleef bestaan wanneer nieuwe media
werd geselecteerd.
Probleem opgelost in MagicHD, zodat het geluid van een video te horen is wanneer de snelheid weer
wordt teruggezet naar de originele snelheid. # 0019383
Antialiasing in de visualiser ziet er beter uit als een truss voor een beam staat.
Probleem opgelost dat de MQ500M-achtergrondverlichtingstoetsen uitgingen bij het laden van
sommige shows die niet op een MQ500M waren gemaakt.
Probleem opgelost met het wisselen van pagina's met NEXT PAGE naar de hoogste pagina, wat niet
werkte. # 0015867
Probleem opgelost met activering van kanalen bij gebruik van gels in de Colour Picker. # 0023920
Probleem opgelost met instelling van levels via toetsenbord op heads met VDIM's waarbij zowel het
rode kanaal als het intensiteitskanaal werd geactiveerd. # 0023395
Probleem opgelost bij het veranderen multi element heads van Duplicate naar Independent - een
herladen van de show / herstart was soms nodig om de onafhankelijke elementen correct te laten
werken.
Probleem opgelost met het importeren van shows voor geselecteerde fixturetypen in recente versies.
Het was niet mogelijk om de gewenste fixtures te selecteren.

Probleem opgelost met het exporteren van shows voor geselecteerde heads - Group Grids bleven in
de show staan, zelfs als de onderliggende groep niet werd geëxporteerd. Dit veroorzaakte "Invalid
Grid Group" foutmeldingen bij het importeren. # 0021946, # 0021949
Verbetering van het algoritme voor het converteren van plotweergaven naar output grids - nu gaat het
door, zelfs als niet alle heads in het raster passen. Het duwt ook + -1 om te proberen het in het raster
te laten passen. # 0020602, # 0025721, # 0016681. # 0018727
Probleem opgelost met de MQ500M Wing waarbij na het wijzigen van de faderfunctie de knoppen en
faders op de Wing niet correct werkten in playback mode.
Probleem opgelost tijdens het recorden van een macro waarbij het indrukken van Go op een fadende
cuestack de verkeerde cue-ID zou opnemen.
Probleem opgelost waarbij fractionele cue-ID's onjuist werden opgenomen in macro's.
Probleem opgelost waarbij MVR-import in sommige omstandigheden de heads niet patcht.
Probleem opgelost bij het overschakelen naar de gelsweergave in de kleurkiezer, waar de faders van
de fadersweergave soms opnieuw over de gels konden verschijnen.
Probleem opgelost waarbij het MagicQ Media Output-venster crashte als het werd gesloten. #
0023780
Probleem verholpen met het instellen van de intensiteit voor subelementen via het numeriek klavier.
Getroffen versies 1.8.7.2 tot 1.8.7.9. # 0025875
Probleem opgelost bij het verlaten van de Execute Window Max mode waardoor het MagicQ window
niet langer vergroot kon worden. # 0025409
Probleem opgelost met Cue Stacks ingesteld op "Release steps 1 step". Ze konden niet meer
synchroon lopen en als er een releasetijd was ingesteld, gingen ze niet naar de volgende stap als de
release was voltooid voordat deze opnieuw werd geactiveerd. # 0019361
Probleem opgelost in MagicHD waarbij het afspelen van video haperde tijdens zichtbaar drukke
secties.
Probleem opgelost in MagicHD waarbij het geluid niet terugkeerde wanneer de snelheid werd hersteld
naar normaal # 0019383
Probleem opgelost waarbij de frontpanelen van sommige consoles de verbinding verloren als MagicQ
tijdrovende taken uitvoerde. Bijvoorbeeld het patchen en verwijderen van een groot aantal armaturen.
Hiervoor is een firmware-upgrade vereist voor het MQ500M Playback-paneel en Stadium Motorized
Wing (310-022 V0.08 of hoger), MQ500M Program-paneel (310-023 V0.05 of hoger) en het CH346product dat het MQ500 Midi-bord, MQ80, MQ70 HD en MQ50 HD bevat (CH346 V1.30 of hoger).
MQ80, MQ70 HD en MQ50 HD RDM Break en Mark after Break opgelost. De RDM Break en Mark
after Break gebruikt voor directe RDM voldeden niet aan de specificatie. Dit vereist een firmwareupgrade naar CH346 V1.30 of hoger.
MQ80, MQ70 HD, MQ50 HD RDM-discoverytijden opgelost. Op PlugFest 2020 werd geconstateerd
dat consoles soms een groot aantal knooppunten niet konden ontdekken via directe RDM. Een
firmware-upgrade naar CH346 V1.30 of hoger lost dit op.
Firmware-update voor SnakeSys-nodes (R8: firmware_330A_0215, B4: firmware_334A_0219, R4:
firmware_342A_0219, T2: firmware_419B_0219). Dit lost een probleem op waarbij de nodes geen
DMX data zouden ontvangen in ChamNet mode met MagicQ Art-Net type ingesteld op V4. Dit
veroorzaakte ook dat er onjuiste poortinformatie werd weergegeven voor de nodes in het VIEW ARTNET-venster.

MagicQ versie 1.8.7.9
Nieuwe functies
Firmware upgrade
Firmware-upgrade is vereenvoudigd voor producten met meerdere upgradable kaarten, zoals de
MQ500M, die 5 verschillende kaarten heeft die kunnen worden geüpgraded.
Het tabblad Hardware in Setup, View System, View Status toont beschikbare firmwareversies en de
huidige updatestatus.
Er is nu een menuoptie LATEST FIRMWARE waarmee een hardware-item kan worden bijgewerkt
naar de nieuwste hardwareversie zonder het bestand handmatig te selecteren. Verplaats de cursor
naar de gewenste rij en druk op LATEST FIRMWARE.
Het is mogelijk om op SHIFT en ALL FIRMWARE te drukken om alle kaarten te upgraden naar de
nieuwste beschikbare firmware. Een dialoogvenster geeft de optie om alle kaarten te upgraden, of
alleen kaarten te upgraden met een lagere firmwareversie.
Elke kaart wordt op zijn beurt geüpgraded - de huidige kaart die wordt geüpgraded, wordt
weergegeven als "upgraden" en de andere worden weergegeven als "queued". Soms kan het nodig
zijn om ALL FIRMWARE twee keer uit te voeren om ervoor te zorgen dat alle kaarten worden
geüpgraded.
De bestaande menuoptie CHANGE FIRMWARE wordt nog steeds ondersteund en nu, wanneer de
lijst met firmwareversies wordt weergegeven, toont de kop details over het firmwarebestand waarop
de cursor staat, inclusief voor welke kaart de firmware is en voor welke versie het is.
Het is ook mogelijk om de firmware automatisch te wijzigen, direct vanaf een USB-stick /
firmwarebestanden die naar de console zijn gekopieerd. In File Manager klikt u op het bestand en er
verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of alle kaarten met dat firmwaretype moeten
worden bijgewerkt.
Andere wijzigingen
Volledige ondersteuning toegevoegd voor MQ500M Wing board-test en productietest.
Verbeteringen aan vertaling in D-taal.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost op systemen die waren geconfigureerd voor meer dan 127 universes waarbij DMXinput en Snapshot in programmer soms niet correct werkten.
Oplossing voor de bediening van de selectieknop op MQ500M en MQ500M Wing playback-encoders
waar voorheen de verkeerde playbacks werden geselecteerd.
Oplossing voor MQ500M Wing-flashknoppen die niet correct werkten.
Probleem opgelost waarbij LOAD PICTURE in het mediavenster .png-bestanden overschreef.

MagicQ versie 1.8.7.8
Nieuwe functies
MQ50- en MQ70-consoles geven een logo weer tijdens het opstarten.
Opgeloste problemen
Oplossing van externe touchscreen-ondersteuning op MQ50- en MQ70-consoles (gebroken in
1.8.7.6).
Probleem verholpen wanneer Cue Stack met mark cues een crash veroorzaakte in de Tijdlijn Editor.
#25608
Probleem opgelost waardoor transparante / onzichtbare vensters op Mac en Windows werden
weergegeven bij het opstarten en bij het vergroten of verkleinen van het hoofdvenster.
Probleem opgelost op MQ50- en MQ70-consoles waar, af en toe, het terugkeren van het opstartmenu
naar MagicQ de console 30 seconden vasthield en vervolgens het in- en uitschakelen van audio
uitschakelde tot er opnieuw opgestart werd.
Op MagicQ PC, is de lijst met beschikbare IP-adressen nu exclusief loopback, link local adressen en
adapters die niet ethernet of wifi zijn.
MagicVis zal proberen de krachtigere GPU te gebruiken op Windows-laptops met 2 GPU's.
Probleem opgelost met tijdcodesimulatie die niet werkt vanaf v1.8.7.7. # 25592
Oplossing voor custom afbeeldingsbestanden die niet in de Pixel Mapper werden uitgevoerd toen ze
in .png-formaat waren.
MagicHD oplossing voor keystone die niet meer werkte vanaf v1.8.7.7.
Verbeterde handmatige cross-fade-motorbesturing op de MQ500M, dit vereist een firmware-upgrade
naar de MQ500M Playback-kaart en MQ500M Motor Controller, dit is respectievelijk 310022_V0.07.hex en 310-021_V0.11.hex of hoger. Raadpleeg het gedeelte MQ500M Stadium-firmware
upgraden in de handleiding.
Probleem opgelost waarbij de MQ500M Playback-kaart de verbinding met MagicQ verloor bij het
uitvoeren van tijdrovende taken, d.w.z. het patchen van duizenden fixtures. Dit vereist de update naar
310-022_V0.07.hex of hoger. Raadpleeg het gedeelte MQ500M Stadium-firmware upgraden in de
handleiding.

MagicQ versie 1.8.7.7
Opgeloste problemen
Het is nu mogelijk om de hostnaam op MQ50- en MQ70-consoles te wijzigen.
Oplossing voor multitouch-functionaliteit op MQ500 en MQ500M. Dit is verbroken na v1.8.7.2.

MagicQ versie 1.8.7.6
Nieuwe functies
MQ500M
Dit is de eerste release met ondersteuning voor MQ500M. Naast alle normale MQ500-functies
ondersteunt de MQ500M gemotoriseerde faders, playback encoders, verlichte knoppen en
aangepaste verlichting.
Zie het hoofdstuk Motorisatie en personalisering in de handleiding voor meer details.
MQ500 / MQ500M Previs panelen
In MagicQ PC kunnen de paneelmodi MQ500 en MQ500M Previs worden gebruikt om shows op
MQ500- en MQ500M-consoles te previsualiseren. Het MQ500M-paneel modelleert het MQ500Mfrontpaneel inclusief gemotoriseerde faders, playback-encoders en de nieuwe toetsenindeling.
MagicQ PC ondersteunt nu het laden van shows met maximaal 256 universes en kan intern
visualiseren met MagicVis of verbinding maken met externe visualisers van derden, voor alle 256
universes, via directe netwerklinks.
In de paneelmodi MQ500 Previs en MQ500M Previs wordt de normale lichtoutput geblokkeerd en
moeten externe visualisatoren worden verbonden met directe visualiser-koppelingen. Deze zijn
geconfigureerd in het veld Visualiser in Setup, View DMX I / O.
De mogelijkheden zijn:
MagicVis
Capture (rem)
Wysiwyg (same pc)
Art/sACN (same pc)

Standaard
Capture (same pc)
Wysiwyg (rem)
Art/sACN(rem)

Indien ingesteld op Art / sACN, stuurt MagicQ rechtstreeks via ArtNet of sACN naar de Visualiser met
de instellingen in Out Type en Out Uni. De universe hoeft niet te zijn ingeschakeld.
Stel in Setup, View Settings, Network Visualiser IP in op het vereiste IP-adres van het Visualisersysteem. ArtNet- en sACN-gegevens die via het veld Visualisers naar Visualisers worden gestuurd,
zijn altijd unicast - ze worden nooit uitgezonden als multicast.
Wanneer MagicQ PC naar een externe visualiser verzendt, zullen de gegevens voor universe 65 tot
256 af en toe worden onderbroken om te voorkomen dat ze worden gebruikt om echte
verlichtingsinstallaties te besturen. Deze onderbrekingen zijn niet aanwezig op MQ500 200-universes
of MQ500M-consoles die volledige 256-universes uitsturen.
Merk op dat MagicQ PC in normale paneelmodi tot 64 universes uitstuurt voor echte controle van
verlichtingsinstallaties die zijn geconfigureerd in de velden Status, Out Type, Out Uni in Setup, View
DMX I / O.

Andere wijzigingen
De helderheid van de visualiserbeams kan individueel worden aangepast in het veld Brightness in het
Patch-venster, View Vis, View Heads.
Het Vis-venster op de MQ500 schakelt automatisch over op draadframe-weergave als het te lang
duurt om een gearceerd frame weer te geven, zoals wanneer blinders direct in de camera zijn gericht.
MagicQ Compact-consoles (MQ80, MQ70 en MQ50) kunnen nu hun directe DMX512-frametiming
aanpassen om defensiever te zijn op armaturen die verloren frames ervaren als gevolg van snelle
timings.
Bij gebruik van MagicHD Quick Mode wordt de video naar het begin gereset wanneer de instensity is
teruggebracht tot 0.
Opgeloste problemen
Een probleem opgelost met de selectie van audiobestanden in cue-stacks waarbij een spatie in de
bestandsnaam ertoe zou leiden dat het bestand niet zou worden gevonden # 0025252
De Tracker-functionaliteit vereist niet langer dat de Plot- of Vis-vensters open zijn om te kunnen
functioneren.
Het MagicQ Vis-venster zorgde ervoor dat MagicQ langzamer ging werken toen er veel beams werden
getoond. Dit is nu opgelost en de algehele weergavesnelheid is iets verhoogd.
Multitouch-bediening op Mac-touchpads handelde verkeerd met scrollbewegingen en veroorzaakte
valse touch-gebeurtenissen. Multitouch is op Mac uitgeschakeld om deze problemen te voorkomen.
Ondersteuning voor aanvullende GDTF-attributen is toegevoegd terwijl een aantal problemen met het
roteren van scèneobjecten in MVR-bestanden is opgelost.
De vensternaam van de vensters Vis en Plot werd niet correct weergegeven in het dialoogvenster
Venstergrootte.
MagicHD
De "Select Player" -optie in MagicQ kan video-uitgangen schakelen tussen de MagicHD-lagen en
MagicHD Quick Mode en de bijbehorende mediaserver.
Probleem opgelost voor MagicQ en MagicHD, je kunt nu audio van video's horen wanneer ze worden
afgespeeld met de MagicHD Quick-modus in zowel MagicHD als MagicQ.
Oplossing voor MagicHD Standalone die de voortgang van de bestandsconversie niet laat zien.
Door op het touchscreen op de MQ50 en MQ70 te drukken, wordt de screensaver uitgeschakeld.
De muiscursor is verborgen bij het bedienen van het touchscreen op de MQ50 en MQ70.
MQ50/MQ70
MQ50- en MQ70-consoles hebben een update voor de Linux-kernel, die de volgende verbeteringen
biedt:
•
•
•
•
•

Flikkerende lijnen op het interne scherm zijn verholpen
Audio-uitvoer is minder luidruchtig tijdens het opstarten
Snelheidsverbeteringen voor interne flash-opslag
Probleem opgelost waarbij de showmap in zeldzame gevallen tijdelijk ontbrak na het
inschakelen of opnieuw opstarten van de console
Probleem opgelost waarbij de console in zeldzame gevallen niet volledig kon opstarten

MagicQ versie 1.8.7.4
Nieuwe functies
Stabiele release alleen voor de MQ50 en MQ70 Compact Consoles. Dit omvat applicatie- en
driverondersteuning voor de MQ50.

MagicQ versie 1.8.7.3
Nieuwe functies
Het Vis-venster op de MQ500 schakelt automatisch over op draadframe-weergave als het te lang
duurt om een gearceerd frame weer te geven.
MagicQ Compact-consoles (MQ80, MQ70 en MQ50) kunnen nu hun directe DMX-512-frametiming
aanpassen om defensiever te zijn op armaturen die verloren frames ervaren als gevolg van snelle
timings.
Opgeloste problemen
Lost een probleem op met de selectie van audiobestanden in cue-stacks waarbij een spatie in de
bestandsnaam ertoe zou leiden dat het bestand niet zou worden gevonden. # 0025252
De nieuwe Tracker-functionaliteit vereist niet langer dat de Plot- of Vis-vensters open zijn om te
kunnen functioneren.
Het MagicQ Vis-venster zorgde ervoor dat MagicQ langzamer ging werken toen er veel beams werden
getoond. Dit is nu opgelost en de algehele weergavesnelheid is iets verhoogd.

MagicQ versie 1.8.7.2
Nieuwe functies
Nieuwe graphics
MagicQ is veranderd in een volledig nieuw donker kleurenschema - alle systemen zullen hier
automatisch naar veranderen wanneer ze op de nieuwe software draaien. Het oude kleurenschema is
nog steeds beschikbaar - gemarkeerd als zwart (oud) maar wordt niet langer ontwikkeld.
Het select dialoogvenster is nu verbeterd voor de meer complexe acties, zoals het samenvoegen en
importeren van paletten om de opties duidelijker te maken.
Schuifbalken zijn nu standaard ingesteld op breed en de schuifactie is verbeterd.
De MagicQ PC-paneelmodes zijn bijgewerkt met de blauwe soft-toetsen.
Kolomheads zijn verbeterd in het venster Output en programmer.
Het High Contrast-schema is nog steeds beschikbaar voor gebruik in fel zonlicht op MagicQ-consoles.
Er is een melding toegevoegd om aan te geven dat dit schema tijdelijk is en wordt gereset wanneer
MagicQ opnieuw wordt opgestart.
Timeline editor
De tijdlijneditor is ontworpen om u in staat te stellen cues in een tijdcode-cuestack op te maken
volgens een traditionele tijdlijnweergave. Het visualiseert audiotracks, tijdcode-waarden en zowel Cueals tijdcode-trackgebeurtenissen in rijen, zodat u de Cue-stack visueel kunt zien en wijzigen.

Om toegang te krijgen tot de Tijdlijneditor, selecteert u uw Cue Stack en drukt u vervolgens op de
VIEW EDITOR-softtoets vanuit het Timeline-venster.
De tijdlijn is opgesplitst in meerdere rijen:
* Cue Stack-audiobestand
* Cues in de geselecteerde Cue Stack die een ingestelde tijdcode hebben, met hun vertragings- en
fade-waarden
* Cue audiobestanden
* Timecode tracks

De tijdlijnweergave kan worden gepand door naar de achtergrondruimte van het tijdlijnvenster te
slepen of door de "Horiz Scroll" -encoder te gebruiken. Het horizontale zoomniveau kan worden
gewijzigd met de "Zoom"-encoder, of door op de soft-toets van de encoder te drukken om in en uit te
zoomen.
In de standaardmode zijn de cue- en tijdcodespoorrijen ontgrendeld en kunnen ze worden verplaatst
door op afzonderlijke items te klikken en te slepen. Om ongewenste wijzigingen aan een cuestack te
voorkomen, kan een rij worden vergrendeld en ontgrendeld door op het hangslotpictogram naast de
rijnaam te klikken.
Items kunnen worden geselecteerd en verplaatst door op het item te klikken en te slepen. Als u CTRL
ingedrukt houdt, kunnen meerdere items worden geselecteerd. Indien geselecteerd, kunnen items ook
worden verplaatst met behulp van de "Tijdcode" -encoder. Cue fade- en delay-tijden kunnen worden
aangepast met hun respectievelijke encoders.
Als een tijdcode-offset is ingeschakeld in de Cue-stapel, worden twee linialen bovenaan het venster
weergegeven, waarbij de bovenste tijdcode vanaf het begin van de Cue-stapel toont en de onderste
de equivalente externe tijdcode met een toegepaste offset.
Audio files
Audiobestanden worden in de tijdlijnweergave weergegeven als een golfvorm. Als het ingevoerde
audiobestand in stereo is, wordt dit gemixt naar mono voordat ze worden weergegeven.
Er zijn momenteel twee rendermodi beschikbaar voor audiobestanden. De eerste toont de piek- en
RMS-waarden van de volledige golfvorm. De tweede modus toont de piekwaarden van de hi-, mid- en
lo-frequentiebanden van het audiobestand als een overlay rood, groene en blauwe golfvorm. Dit kan
helpen bij het afstemmen van cues op bepaalde beats die mogelijk niet gemakkelijk zichtbaar zijn op
de standaard golfvorm, maar gemakkelijk te zien als je alleen naar een bepaald kanaal kijkt. De modi
kunnen worden geschakeld door op "VIEW FREQ BANDS " te drukken en" VIEW PEAK / RMS" softtoets in het tijdlijn editor venster.
Het Cue Stack-audiobestand start altijd op de 00/00/00.00-tijdcode, aangezien dit wordt gestart
wanneer de Cue Stack wordt geactiveerd. Cue-audiobestanden worden verplaatst samen met hun
overeenkomstige Cue in de bovenstaande rij.
De eerste keer dat een audiobestand in het tijdlijnvenster wordt geladen, wordt het golfvormbeeld op
de achtergrond gegenereerd. Zodra dit is gemaakt, zal het tijdlijnvenster de respectievelijke golfvorm
tonen. De onderliggende afbeeldingsbestanden worden opgeslagen in een map met de naam _cache
in de audiomap op basis van de bestandsnaam. Als een audiobestand met dezelfde naam wordt
vervangen in de audiomap, moet u deze cachemap mogelijk wissen om de audiogolfvormen opnieuw
te genereren.
Playhead
De huidige tijdcode-waarde wordt weergegeven in de tijdlijn met behulp van de rode playheadbalk. Dit
volgt de tijdcode-waarde voor de geselecteerde Cue Stack. Als de Cue Stack is geconfigureerd om de
externe tijdcode-invoer te gebruiken, volgt de playhead dit en kun je de playhead niet handmatig
slepen. Als de Cue Stack ofwel de TC Sim of interne tijdcode gebruikt, dan zullen de PAUSE, PLAY
en RESTART soft-toetsen het afspelen van de tijdcode kunnen besturen.
Wanneer de tijdcode is gepauzeerd, kan de playhead worden verplaatst door de tijdcode-liniaal
bovenaan het scherm te slepen. Wanneer de tijdcode-bron wordt afgespeeld, volgt het tijdlijnvenster
de playhead om het in beeld te houden. Als u weg van de huidige playhead bent gescrold, kan de
'Centreer playhead’ op encoder Y ook worden gebruikt om terug te gaan naar de huidige playhead.

Timecode tracks
Timecode track items worden weergegeven op de tijdlijn waar elk macrodoel op zijn eigen rij wordt
weergegeven. Dit betekent dat afspeelacties voor meerdere playbacks in hun eigen rijen verschijnen.
Een volledig timecode track kan worden verborgen met de pijl in de rijnaam. De timecode track kan
ook worden in- of uitgeschakeld met het �-pictogram.
Voor TC-trackitems die het niveau van een playback wijzigen, is het niveau dat in het tijdlijnvenster
wordt weergegeven het doelniveau waarnaar de playback zal vervagen. Het niveau kan worden
gewijzigd met de encoder "Parameter".
MagicHD Quick Mode
MagicHD Quick Mode is toegevoegd, een slanke versie van MagicHD, ontworpen voor situaties
waarin slechts één laag media afspelen vereist is. Het ondersteunt de mogelijkheid om overgangen uit
te voeren op de één laag tussen de huidige en volgende mediabestanden allemaal vanuit één enkele
head, zonder dat meerdere lagen moeten worden beheerd.
Het maakt gebruik van dezelfde mediabibliotheek en hetzelfde conversieproces als MagicHD Full
Mode en integreert met MagicQ, ondersteuning voor thumbnails en en eenvoudige bediening via het
mediavenster. MagicHD Quick Mode ondersteunt ook integratie met een bestaande MagicQ
Cue Stack, die de overgangssnelheid dynamisch regelt op basis van de Cue fade-tijd.
Om de Quick Mode in MagicHD in te schakelen, kan dit worden geselecteerd in de MagicHDmenubalk onder Media > Quick Mode. Wanneer de Quick mode is ingeschakeld en werkt in de
standalone mode, kunt u configureren via welk DMX-kanaal het is gepatcht, via het Settings
dialoogvenster. Voor de MagicHD Full-modus is het DMX-kanaal hard gecodeerd op kanaal 1
vanwege de nodige grootte van de DMX-personality.
Om een MagicHD Quick-mode server te patchen, ga naar het Patch-venster, selecteer CHOOSE
DIM/MEDIA > Mediaserver > MagicHD > Quick en selecteer vervolgens de MagicQ Quick-mode head
en ga verder met de patch zoals normaal. Het mediaserver kan een naam krijgen en worden beheerd
met behulp van het standaardblad in Setup> VIEW SYSTEM> VIEW MEDIA, en moet verschijnen in
de lijst als type "MagicHD Quick".
Als alternatief kunt u ook een ongebruikte server selecteren in het mediavenster en "MagicHD Quick"
selecteren in het pop-upvenster dat verschijnt.
Mediabestanden en mappen worden op dezelfde manier geselecteerd als bij de MagicHD Full mode.
Open het mediavenster door op de MEDIA-knop te drukken en de MagicHD Quick-server zou in de
lijst met mediaservers moeten verschijnen. Aangezien er slechts één head file vereist is voor de Quick
Mode-server, zal het selecteren van de server ook de eerste laag in het Media-venster selecteren.
Wanneer de Media File of Media Folder attribuut wijzigt, zal MagicHD Quick-modus overgaan naar het
nieuwe mediabestand op basis van het overgangstype en de overgangstijdkenmerken. De MagicHD
Quick-modus ondersteunt een eenvoudige fade-overgang en diaovergangen. Als de MagicHD Quickmodus is geprogrammeerd op een Cue Stack, zal het instellen van het Transition Time-kanaal op 255
ervoor zorgen dat MagicQ de Transition Time dynamisch instelt op basis van de Cue Stack-fade-tijd.
Als een mediabestand in loop moet geplaatst worden, kan het kenmerk "Loop" worden gebruikt om
het mediabestand voor onbepaalde tijd te laten herhalen.
Voor meer informatie over de DMX-personality, zie de nieuwe "MagicHD Quick Mode" -sectie in de
MagicHD-handleiding als onderdeel van uw MagicQ installatie.
Nu MagicHD twee modi heeft, is de bestaande mediaserver-personality voor MagicHD hernoemd naar
"mediaserver_MagicHD_Full".

Visualiser
De orthodoxe aanzichten (Top, Front, Side & Free) worden nu weergegeven in draadmodel. Het
renderen van de beams heeft geen zin in een orthografische weergave en heeft nooit gewerkt, en de
projecties en schaduwen waren ook gebroken. Wireframe-rendering gebruikt veel minder grafische
verwerking, dus het kan handig zijn wanneer een systeem met een laag vermogen het moeilijk heeft.
De camerabesturing in de visualizer kan nu continu rond de scène draaien.
MVR (My Virtual Rig) import
MagicQ kan nu fixture patch en posities importeren uit MVR (My Virtual Rig) -bestanden. MVR is een
open formaat dat toelaat geometrie en parametergegevens te delen tussen CAD-software, visualisers
en lichtconsoles. MVR-bestanden kunnen worden geëxporteerd van Vectorworks 2019 & 2020 en
geïmporteerd in MagicQ en MagicVis voor patching en visualisatie.
Andere wijzigingen
De kleurweergave van het output gris is geüpgraded met uitgebreide emitters (amber, wit, lime, enz.).
Dit gebeurt via twee modi; de standaardmodus gebruikt geschatte emitterkleuren, die snel is maar
mogelijk niet nauwkeurig. Er is ook een "True-colour-modus" beschikbaar via GRID OPTIONS. Deze
gebruikt de kleurimetriegegevens van een armatuur, indien beschikbaar; het is veel nauwkeuriger,
maar kan traag zijn op consoles met een groot aantal heads.
De Cue Stack macro R ondersteunt nu fade-tijd als een optionele parameter - b.v. R2 / 10 geeft PB 2
uit met een tijd van 10 seconden.
Op MQ50- en MQ70-consoles, vanwege het compacte karakter van de consoles, strekte de grafische
weergave zich soms uit buiten het zichtbare gebied aan de randen van het scherm. Er is een
automatische aanpassing gemaakt. Het is ook mogelijk om een specifieke rand in te stellen voor de
grafische weergave in de nieuwe instelling Display Edge in Setup, View Settings, Hardware.
Opgeloste problemen
Oplossing voor een crash-probleem bij het opstarten waardoor MagicQ niet kon starten op een aantal
nieuwere Linux-distributies. Als er verdere problemen worden gezien bij het opstarten van MagicQ
onder Linux, raadpleeg dan het gedeelte "probleemoplossing" van de handleiding voor een mogelijke
oplossing.
Probleem opgelost met snelkoppeling om Cue Stack-opties weer te geven - 3 keer op het
playbacklegende-venster klikken - dit zou niet correct werken sinds 1.8.6.8.
Probleem opgelost met MQ500-panel waarbij het niet correct werd weergegeven op twee monitoren
wanneer de tweede monitor links van de hoofdmonitor werd geplaatst.
Verschillende grafische problemen met de Touch en andere paneelweergaven opgelost.
Probleem opgelost bij REMOVE UNUSED in Cue Stack-venster wanneer Execute-vensteritem met
Cue actief was - veroorzaakte een reset # 0024499
Probleem opgelost bij het instellen van het beschrijvingsveld in het Autom-venster en vervolgens het
verwijderen van de beschrijving - veroorzaakte een reset. # 0024997
In de kleurkiezer is de SHOW WHEEL-knop nu uitgeschakeld wanneer deze niet nodig is.
File Manager: de file manager kan nu worden gebruikt om toegang te krijgen tot de basismap van de
gebruiker op de pc; voorheen had het alleen toegang tot de MagicQ-gegevensdirectory. Dit is alleen
van toepassing als de MagicQ-directory in de homedirectory van de gebruiker staat; als het ergens
anders is, kan er niet aan worden ontsnapt.

Probleem opgelost op MacOS waarbij het besturingssysteem de toegang tot de interne microfoon voor
audio-invoer verhinderde. Er zou een prompt moeten verschijnen wanneer MagicQ toestemming
begint te geven om de invoer te gebruiken.
Probleem opgelost in MagicHD waarbij audio-uitvoer soms niet vloeiend kon worden afgespeeld,
afhankelijk van de videoframesnelheid. Als onderdeel van het mediaconversieproces worden
bestanden met audio geconverteerd naar 25 fps om een soepele audioweergave te vergemakkelijken.
Probleem opgelost met brede beams in de visualizer, artefacten zouden in de straal verschijnen
wanneer de stralingshoeken groter waren dan 90 graden.
Probleem opgelost met de beamlengte in de visualizer, beams met een hoek van ongeveer 90 graden
hadden een zeer korte beamlengte.
Probleem opgelost met de camerabesturing in de visualizer. Als je recht naar beneden kijkt, werkt de
beschietingsregeling voor de camera niet goed, afhankelijk van de hoek van waaruit je de scène
bekijkt.
Er is een probleem opgelost met de rotatie van de truss waardoor armaturen weg zouden zweven van
de truss terwijl deze werd gedraaid, vooral op cirkelvormige trussen.
Er is een probleem opgelost waarbij consoles niet werden afgesloten met sneltoetsen CTRL en DBO.
Probleem opgelost waarbij externe tijdcode-sim de framewaarden niet correct weergeeft.

MagicQ versie 1.8.7.1
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in v1.8.7.0 waarbij sommige touch gestures stopten met werken.

MagicQ versie 1.8.7.0
Nieuwe functies
Trackers
Het is nu mogelijk om positiegegevens van Tracker en Vis Object tegelijkertijd te ontvangen - nieuwe
"Tracker + vis (rx)" en "Tracker + vis (tx) "opties.
Trackerpaletten die worden gebruikt voor XYZ-trackers kunnen nu X- en Z-offsets voor elke head aan
het palet toevoegen. X is ingesteld in de Pan en Z in de tilt. Deze offset is van toepassing op de ganse
XYZ-positie van het Tracker-palet.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost wanneer MWD globale fade-tijd in Setup, View Settings, Cue Storage was
ingesteld op 0 seconden. MWD Cue Stacks zouden crashen.
Probleem opgelost in paletweergavevenster waar Encoder E niet werkte om waarden te veranderen.
Probleem opgelost in het paletweergavevenster waarbij bij het instellen van waarden geen rekening
werd gehouden met het huidige kenmerkweergavetype – verwachte altijd DMX waardes. Neemt nu
wat wordt getoond - DMX,% of graden.
Probleem opgelost waarbij de Tooltips geïntroduceerd in v1.8.6.8 niet werden weergegeven.

MagicQ versie 1.8.6.9
Nieuwe functies
REORDER FX in het Programmer-venster ondersteunt nu het herordenen van Group FX. Merk op dat
het voor Groep FX de Groepen opnieuw rangschikt binnen het FX, niet de heads binnen de groepen.
Gebruik het veld Direction in het FX voor het opnieuw ordenen van heads binnen een Group FX.
Ondersteuning voor RND toegevoegd aan de FX-richting. Dit kan worden gebruikt op zowel normale
als Group FX. Voor Group FX is de random gegenereerd in realtime wanneer de Cue in de Cue
Engine wordt geladen, dus kan enigszins variëren wanneer shows opnieuw worden geladen.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Pixelmapper bij gebruik in de programmeur in versies 1.8.6.6. tot 1.8.6.8.
Pixelmap FX en media draaiden met willekeurige snelheden of helemaal niet. # 0024704
Er is een probleem opgelost met het opnieuw ordenen van FX met meerdere attributen zoals TiltDim
en dergelijke. # 0012857, # 0016757
Algemene problemen opgelost met het opnieuw ordenen van FX. # 0012857, # 0013839, # 0011562,
# 0023707, # 0024365.
FX opnieuw ordenen toont nu duidelijker de laatste voltooide actie. # 0024058
Probleem opgelost met Cue Stacks en springen van fades wanneer twee of meer opeenvolgende
Cues dezelfde tijdcode waarde hadden # 0024889
Oplossing voor Windows met een vast aantal rijvensters - zorg ervoor dat ze in de beschikbare totale
hoogte passen - keer terug naar de standaardrijgrootte als ze niet passen.
Voorkom dat vensters zonder vakken worden ingesteld op een vast aantal rijen (behalve execute en
playback).
MagicQ heeft een functie voor alle personalities, die het vindt met RGB-fixtures, met intensiteit of
VDIM, maar met standaardwaarden van de kleuren die allemaal zijn ingesteld op 0 - het verandert de
standaardwaarde in de locatewaarde om ervoor te zorgen dat het armatuur kan worden gezien
wanneer de intensiteit is ingeschakeld. Nu zal MagicQ deze correctie alleen uitvoeren op personalities
uit de MagicQ-bibliotheek. Als de gebruiker een personalities wijzigt en opnieuw opslaat, zal deze niet
langer plaatsvinden, waardoor de gebruiker de standaard RGB-kleurinstellingen, indien nodig, op 0
kan instellen.

MagicQ versie 1.8.6.8
Nieuwe functies
MagicQ bevat nu een Help-mode optie voor het weergeven van hulp bij Setup- en Cue Stackinstellingen.
De help-mode is ingesteld in Setup, View Settings, Windows, Help mode. Muistips worden gebruikt
wanneer u met de muis over de instellingen beweegt in de vensters Setup, View Settings en Cue
Stack, View Options. Dialoog-tips worden gebruikt bij het bekijken / wijzigen van instellingen in de
dialoogvensters Selecteren en Toetsenbord.
In de Selecteren en Toetsenbord dialoogvensters wordt de hulp bij het instellen onder aan het
dialoogvenster weergegeven. Ze kunnen worden weergegeven of verborgen worden door door te
klikken op ? in de titelbalk van deze dialoogvensters.
Het Cue Stack Macro-toetsenbord dialoogvenster toont ook een lijst met de mogelijke Cue Stackmacro's.
Muistips en dialoogtips worden automatisch ingeschakeld op alle nieuwe MagicQ-installaties en bij het
upgraden naar versie 1.8.6.8.
Momenteel zijn ze beschikbaar voor Engels (VK), Spaans (E) en Nederlands (NL).
Trackers
MagicQ heeft nu ondersteuning voor meerdere Tracker-protocollen voor het ontvangen van realtime
XYZ-tracking van andere systemen, waaronder het ESTA Object Transform Protocol (OTP), het PSNprotocol en een open ChamSys-protocol.
MagicQ ondersteunt nu het instellen van een palet dat moet worden gefixeerd op een XYZ-positie in
de MagicVis-ruimte. De lichten blijven gefocust op deze positie, ongeacht veranderingen in de
positionering van de lichten binnen MagicVis, waardoor de lichten op trussen, die tijdens de show
bewegen, vast blijven op de ingestelde XYZ-posities.
MagicQ ondersteunt ook het instellen van een palet om een MagicVis-object te volgen. Het MagicVisobject kan worden bestuurd door een Generic Movement-head of met behulp van OTP Vis Object rx.
De lichten volgen de XYZ-positie van het MagicVis-object.
Een compleet nieuw "Trackers" hoofdstuk in de handleiding is gewijd aan Trackers en een nieuwe
Tracker Demo.shw is opgenomen in de MagicQ demo map.
Automatisate/Macro’s
Automatiseringen kunnen nu worden in- / uitgeschakeld vanuit het Autom-venster. Het is ook mogelijk
om Automs in en uit te schakelen met de W Cue Stack Macro.
W <Autom ID> / <Enable>
Enable is 1 voor inschakelen, 0 voor uitschakelen.
Cue Stack-macro's ondersteunen nu de komma, evenals de schuine streep naar voren / voor het
scheiden van parameters voor macro-opdrachten die meer dan één parameter hebben.
Andere wijzigingen
Wanneer u multi-touchscreens gebruikt, is het nu mogelijk om een playbacklegende ingedrukt te
houden om het Cue Stack-venster te tonen, terwijl kan je de encoders, softknoppen en vensters
bedienen. Dit is vooral handig op consoles zonder S-toetsen (bijvoorbeeld MQ50 en MQ70-consoles).

Patch, View Chans venster ondersteunt nu filtering per attribuut, gebruikmakend van de soft toets B.
Dit om eenvoudigere aanpassingen toe te laten per attribuut, zoals curves, minimum en maximums.
Drukken van soft toets B geeft een lijst van attributen waarop u kan filteren. Opnieuw drukken
verwijderd de filtering.
MagicQ kan nu patch- en XYZ-informatie van Depence visualiser importeren met Patch, View Chans,
Import Heads.
Bij het includen van cues, voor geselecteerde of specifieke attributen, is update niet beschikbaar. Dit
voorkomt dat data accidenteel verwijderd wordt uit cues, gebruikmakend van de Include en Update
methode. Als een update noodzakelijk is, dan kan de cue overschreven worden door het recorden
naar een specifieke cue id en de bestaande cue op deze manier vervangen.
Wanneer het toetsenbord wordt gebruikt om relatieve intensiteiten in te stellen (bijv. - 10), wordt het
intensiteitskanaal, indien niet geactiveerd in de programmer, eerst geactiveerd voordat de wijziging
van de relatieve intensiteit wordt uitgevoerd - dit voorkomt dat de gebruiker het kanaal moet activeren.
MQ50/MQ70
Startup/Factory menu ondersteund nu frontpanel toetsen.
Installatie van eerdere versies is toegestaan vanuit het opstartmenu.
De plotweergave ondersteunt nu gebaren zoals knijpen zoomen.
Opgeloste problemen
Oplossing voor het uitpakken van heads.all waarbij sommige fixtures, waaronder de Robe Spiider, niet
met succes werden uitgepakt.
Probleem opgelost met fade in van Col flick FX, de fade in resulteerde soms in een foutieve kleur,
zoals een zwart/wit transitie.
Probleem opgelost met het in en out faden van FX met instant attributen. De fade in en out zal nu
steeds snappen voor de instant attributen. Dit laat toe om een kleurenwiel FX te snappen en voorkomt
het faden doorheen alle kleuren van het wiel.
Probleem opgelost met RDM en fysisch heradresseren in Net Manager, wat er voor zorgde dat het
patch venster niet correcte informatie toonde en kon ook zorgen voor een reset. #00024268
Probleem opgelost met het herstellen van waarden van een LTP-fader nadat een andere weergave
deze tijdelijk heeft onderdrukt en vrijgeeft. # 0023818
Vast audioniveau van oudere showbestanden weergegeven als 127%.
Probleem opgelost in Net Manager bij het instellen van ArtNet node universes boven 255.
Probleem met tracking opgelost bij het springen naar een cue met track out FX. #24805
Probleem opgelost met Track Out van Simple Pixel Map FX en probleem met Cues die aangepaste
versies hebben van hetzelfde Tracking Simple Pixel Map FX.
Verbetering aangebracht voor Capture / MSEX-verbinding om bijgewerkte multicast-poort te
gebruiken.
Oplossing voor het selecteren van heads met VDIM's (als heads achter VDIM's in de patch zaten, dan
zouden er problemen kunnen optreden).

MagicQ versie 1.8.6.7
Deze versie is nodig voor M70 gebruikers die de 48 universe upgrade licentie wensen te installeren.
MagicVis en Windows
De eerste keer dat MagicVis (of MagicQ build in Vis) opstart, zal het de nieuwe (op OpenGL 3.3
gebaseerde) Renderer gebruiken. Als uw besturingssysteem of grafische stuurprogramma's OpenGL
3.3 niet ondersteunen, ga dan in MagicQ naar het menu Visualiser en selecteer Use old rendere. Als
MagicVis niet start, wordt opnieuw opgestart en wordt het oude weergavesysteem gebruikt.
Opgeloste problemen
Bij het importeren van CSV/USITT bestanden, zijn folders nu zichtbaar in de file manager.
Probleem opgelost bij het genereren gamma-grenzen in de kleurenpicker.
Bij MQ50 en MQ70 consoles, zijn drie opties toegevoegd voor externe touch screens, aan het monitor
venster: Swap XY, Invert X Axes en Inevrt Y axes.
Bij MQ50 en MQ70 consoles is het nu mogelijk de resolutie te wijzigen van externe monitors.
Oplossing voor niet instellen van de encoder en fader brightness level na herstarten, nocthans de
brightness level werd bewaard in de showfile.

MagicQ versie 1.8.6.6
Nieuwe functies
Er is nu een vensterpictogram aan de rechterkant van de titelbalk om het
vensterformaatdialoogvenster te openen - voorheen was het nodig om op SIZE (ALT + PATCH) te
drukken of om op de titelbalk te dubbelklikken.
Wanneer u de knoppen met één, twee of drie rijen selecteert, wordt de vorm van het huidige venster
met focus, automatisch gewijzigd in vensters met dynamische vorm - als het venster zich eerder aan
de linkerkant bevond, gebruikt het Links 1, Links 2, Links 3 en Links 4. Als het venster aan de
rechterkant was, gebruikt het Rechts 1, Rechts 2, Rechts 3 en Rechts 4.
Twee nieuwe knoppen om vensters automatisch te rangschikken zijn toegevoegd - "Arrange horiz" en
"Arrange vert". Alle vensters op de monitor met het huidige gefocuste venster worden horizontaal (van
links naar rechts) of verticaal (van boven naar beneden) herschikt.
Het arrangement neemt de volgorde aan waarin de vensters zijn geopend, te beginnen met de eerste
geopend. Als u bijvoorbeeld alle vensters hebt gesloten, selecteert u Groepsvenster gevolgd door
Positievenster en selecteert u "Vert. Schikken". De twee vensters worden verkleind met de groep in de
bovenste helft en de positie in de onderste helft.
Als er meer dan 8 vensters zijn geopend wanneer "Arrange horiz" of "Arrange vert" is geselecteerd,
worden de laatst geopende 8 gebruikt.
Het is nu mogelijk om vensters van de ene naar de andere positie te slepen binnen het dialoogvenster
Vensterformaat om de vensterpositionering handmatig in te stellen.
10Scene
Ondersteuning toegevoegd voor het activeren van 10Scene in ChamSys Ethernet Remote Protocol.
Het X-commando wordt gebruikt met een variabel aantal parameters
<button id> X
10Scene zone 1 button
<button id> , <state> X
10Scene zone 1 button press or release
<zone id> , <button id> , <state> X 10Scene zone button press or release
waar
<button id> is een geheel getal tussen 1 en 10 <zone id> is een geheel getal tussen 1 en 20 <status>
is 1 voor ingedrukt, 0 voor vrijgegeven.
Ondersteuning toegevoegd voor het activeren van 10Scene in Cue Stack-macro's
T 0 <zone id> <button id> <state>

Andere wijzigingen
Extra head import opties toegevoegd om opnieuw heradresseren, morphing en klonen mogelijk te
maken bij het importeren van heads met behulp van de CSV-bestanden van Vectorworks / WYSIWYG
en andere CAD-pakketten.
"Testser" -opdracht geïmplementeerd op consoles en niet-Windows-pc's.
Verbeterd opslaan en oproepen van venstermodi in lay-outs.
Cue stack macro commando’s toegevoegd voor het activeren en releasen van execute grid items.
Gebruik E0 en F0. Bijvoorbeeld om te activeren en releasen van Exec Grid 5, item 10:
E0/5/10 F0/5/10
Verminderd aantal kleurenschema's, herleid tot twee zwarte en één hoog contrast.
De nauwkeurigheid van de tap to time-functie is verbeterd. Het kan nu snelheden nauwkeurig meten,
zelfs bij zeer hoge BPM's. De tap to time-functie gebruikt nu maximaal 16 tikken. Als u voorbij deze
limiet tikt, worden de laatste 16 tikken gemiddeld.
Ondersteuning toegevoegd voor een verbeterde kleurenkiezer in de MagicQ Remote App.
Opgeloste problemen
Gebruik van de seriële poort op MQ500-consoles ingeschakeld.
De enkele aanhalingsteken rechts van het toetsenbord op het scherm typt nu een enkele
aanhalingsteken en geen backtick. Dit betekent dat het kan worden gebruikt bij het typen van externe
opdrachten en OSC-reeksen (bijvoorbeeld de X cue-macro).
Probleem opgelost bij het annuleren van een update. Het resette de updatestatus niet, waardoor het
venster Output leek te zijn bevroren.
Probleem opgelost in TC-tracks waar een druk op de flashtoets kon worden opgenomen als 0
seconden lang.
Probleem opgelost op MQ500 X / Y-encoder boxen waarbij het indrukken van X / Y-encoder boxen op
het scherm niet zou werken als de vinger iets werd versleept.
Oplossing voor instelling van playback- / cue stack levels in TC Tracks - eerder werden DMX-levels
geaccepteerd in plaats van percentages.
Probleem opgelost op de MQ500 waarbij de eerste lay-out altijd werd gegenereerd als Group, Pos,
Color, Beam, zelfs wanneer bestaande showbestanden werden geladen.
Wanneer in Execute Max-mode wordt er nu verzekerd, dat het hoofdvenster, de juiste grootte heeft
voor de gevraagde Execute Window size.
Een reset opgelost die kon optreden bij het verwijderen van een gekopieerde autom.
Een reset verholpen toen bepaalde functies van de pixel mapper samen werden gebruikt.
Een reset opgelost bij het activeren van een head zonder hoofdelementen.
Probleem opgelost waarbij de nieuwe colour picker kort zichtbaar zou zijn bij het opstarten.
In het importvenster van CSV / UISTT zijn mappen nu zichtbaar tijdens het zoeken naar bestanden.
Problemen met file manager op bepaalde consoles opgelost.

MagicVis: de wijziging in Colour picker in eerdere releases is nu ongedaan gemaakt. Hierdoor hadden
de witte kanalen van sommige armaturen een blauwe tint.

MagicQ versie 1.8.6.5
Nieuwe functies

Layouts en multi console selectie in execute vensters
In het executevenster, onder de Assign Special soft toets, is het nu mogelijk om layouts en multi
console items toe te wijzen.
De multi console control items laten sneller schakelen toe van fixture controle. Dit i.p.v. te gaan via
Setup, View DMX I/O, Multicon Sel soft toetsen en menu’s. Het is mogelijk om verschillende multi
console control groepen te selecteren en deze te bewaren in het execute venster.

Andere wijzigingen
Ontvangen van Midi CC boodschappen geactiveerd voor de MQ70 (2019), MQ80 en MQ500. Voor
MQ500 consoles is CH346 firmware versie 1.25 nodig, MQ80 en MQ70 consoles hebben geen
firmware update nodig.
In multi console mode, bij gebruik van users, zal de slave nu de user settings laden wanneer er
geresynct wordt. Noteer dat individuele user settings momenteel niet gekopieerd worden tussen de
consoles. Dus, als users toegang dienen te hebben van verschillende consoles, kan het noodzakelijk
zijn om de user files te kopiëren (user_XXXX.set) tussen de consoles.
Een pixelmapper 2 Col FX toegevoegd om eenvoudige two colour FX te kunnen maken.
Opgeloste problemen
Bij het ontvangen van sACN op een PC, negeert MagicQ nu elke sACN data die hij ontvangt van
zichzelf.
Wanneer groepen verplaatst werden naar het eexecute venster, ging de link naar de groepen
verloren.
Oplossing voor oude show files, waarbij in een klein aantal van oudere versies, de dimmers kwamen
vast te zitten op 100%, en dit voor altijd.
Oplossing voor cursor selectie en wijzigen van meerdere individuele tijden in het cue venster,
gebruikmakend van meerdere cursor selecties, voorhen ging dit zeer traag.
Oplossing voor het toevoegen van individuele tijden aan een cue, als meerdere items werden
geselecteerd met de cursor, dan resette MagicQ soms.
Oplossing voor cue stack venster dat opent bij het uitvoeren van acties (zoals record) in het playback
legende venster.
Oplossing voor probleem bij importeren van playlist in het page venster, sommige items in de play list
werden genegeerd, waardoor de finale volgorde van de pagina’s niet correct was. #0020781
Oplossing voor ingebouwde macro’s welke stopten met werken op layouts 1 tot 4 in vorige beta
versies. De work around was manueel de laout macro bewaren.
Oplossing voor TC tracks on/off toets. TC track aan/uit schakelen had niet onmiddellijk effect.
Oplossing voor MQ80 en MQ70 consoles welke het zicht gaven van uigeschakeld te zijn als de
screensaver actief was, een gedimde ledsterkte zal nu gebruikt worden als de geconfigureerde LED
brightness meer is dan 0%.

MagicQ versie 1.8.6.4
Nieuwe functies

Nieuwe colour picker
De kleurenpikker is geupgrade. Deze is niet langer gelimiteerd aan controle hebben over de rode,
groene en blauwe emitters. Nu kunnen alle emiters tegelijk bediend worden.
Kleuren kunnen gekozen worden via een CIE 1931 x,y kaart, en een kleurenwiel, en een speciale
kaart voor het kiezen van blackbody kleurtemperaturen.
De volgende indirecte kleurenkanalen kunnen bediend worden via faders of encoders: huminosity
(relatief an fixture gamma), CIE 1931 x en y, hue, saturatie, sRGB rood, groen en blauw,
kleurtemperatuur, en delta-UV. Wijzigen van deze kleurenkanalen zorgt ervoor dat de kleurenpikker
de emitter levels matcht in de programmer, in real time.
De kleurenpikker heeft niet langer een dialoog, maar is nu een cor MagicQ Window; het kan verplaatst
en bewaard worden in layouts zoals alle andere vensters. Het kan bediend worden zonder dat de
focus op het venster ligt, maar encoders zullen enkel en alleen werken wanneer de focus op het
venster ligt.
VIEW PALETTES is verwijderd momenteel, het was overtollig door het kleurenpalet venster.
VIEW GELS is ongewijigd; en zal waarschijnlijk in de toekomst upgegrade worden om een preciesere
kleuren matching te bekomen.
Om accurate waardes te bekomen bij het gebruik, dienen fixture personalities kleurendata
(colourimetry) te bevatten. In de head editor, is een nieuw venster toegevoegd, om deze data te
bewerken. Onder VIEW GENERAL, kies “Options” en druk dan op de “VIEW EMITTERS” softtoets.
Emitter data kan bewerkt worden voor elke individuele kleur die gebruikt wordt in de personality. Voor
elk, dient een CIE 1931 x en y waarde gedefineerd te worden, tezamen met de relatieve luminosity
voor elke emitter. Dit dient best in lumen te gebeuren. Is deze info niet aanwezig, elke waarde die
proportioneel is, zal ook voldoen; Illuminance (lux), luminous intensity (Candela), of relatieve
brightness (%).
Als een pesonality geen colourimetry beschikbaar heeft, dan zullen default waardes gebruikt worden,
afgeleid van het type fixture.
Bij het importeren van een GDTF fixture file, als de GDTF file colourimetry bevat, dan zal deze ook
geïmporteerd worden.
Wij leveren inspanningen om deze data toe te voegen aan onze personality bibliotheek. Indien u data
beschikbaar hebt voor andere fixtures; deel deze dan aub met ons zodat we onze bibliotheek kunnen
uitbreiden.

Groepen, sub-groepen en element groepen
Twee extra Group vensters zijn toegevoegd; type 2 Group en 3 Group om het tweede en
respectievelijk derde Group venster te openen. Het is mogelijk dat één groep venster de groepen
toont, een tweede heads en een derde de elementen toont.
Er zijn nu drie groep types welke beïnvloeden hoe de groep opgeroepen wordt:
* Normal (zoals voorheen)
* Elements only – wanneer de groep opgeroepen wordt, wordt enkel de element mask gewijzigd
* Sub Groups - wanneer de groep opgeroepen wordt, dan worden de subgroepen geactiveerd

Het groep type kan ingesteld worden via de softtoets E. Groepen dien ingesteld zijn op Elements only
tonen een "E" in de rechterbovenhoek tezamen met het aantal elementen bewaard in de groep.
Groepen ingesteld op Sub Groups tonen een "S" in de rechterbovenhoek tezamen met het aantal sub
groups bewaard in de groep.
Noteer dat soft-toets E voorheen gebruikt werd voor head selectie – deze is nu verplaatst naar softtoets Y om consistent te zijn met andere MagicQ vensters. Selectievolgorder kan ook gewijzigd
worden door de ALL-toets ingedrukt te houden.
MagicQ bewaart nu sub group informatie in groepen. Als meerdere groepen geselecteerd zijn en dan
opgeslagen worden in een nieuwe groep, dan zal de nieuwe groep de geselecteerde heads opslaan
en ook de actieve groepen.
De originele groups active, wanneer groepen opgeslagen werden, kan terug opgeroepen worden door
gebruik te maken van INCLUDE en de groep te selecteren. Als de groep altijd gebruikt wordt voor het
heroproepen van sub groups dan stelt u het Group type best in op Sub Group.

Element selectie
Er is nu een nieuwe view in het Group venster - View Elements. Deze view toont de huidige
elementselectie en laat toe dat één of meer elementen kan geselecteerd of gedeselecteerd worden.
Elke element heeft een nieuw ondersteunde prioriteit welke getoond wordt in de rechter bovenhoek
van het element. Elementen kunnen dezelfde of verschillende prioriteiten hebben, wat sekwentieel of
simultaan gebruik mogelijk maakt.
Wanneer een element selectie actief is, dan worden FX nu enkel en alleen toegepast op deze
elementen. Als de optie "Inc Element (synced)" gekozen wordt, dan zullen de element prioriteiten
gebruikt worden bij de weergave van het FX. Zowel Group FX als Normal FX nemen de element
selectie en prioriteit in rekening.
Bijvoorbeeld, als de helft van de elementen prioriteit 1 hebben en de andere helft prioriteit 2 , dan
wordt de FX offset in twee gesplitst - al de elementen met priority 1 zullen dezelfde FX offset hebben,
terwijl al de elementen met priority 2 dezelfde (tegenovergestelde) FX offset hebben.
Wanneer elementen geselecteerd worden via het numerieke keypad dan ontvangen ze automatisch
oplopende prioriteiten – b.v. als je typt . 6 THRU 10 dan zullen elementen 6 tot 10 geselecteerd
worden met oplopende prioriteit 1 tot 5. Als je typt . 10 THRU 6 dan zullen elementen 6 tot 10
geselecteerd worden met aflopende prioriteit 5 tot 1.
Wanneer individuele elementen geselecteerd zijn in het View Element venster, dan krijgen ze een
verhoogde prioriteit. Wanneer de programmer gecleared wordt of alle elementen worden
gedeselecteerd, dan worden de prioriteiten gereset.
Het is mogelijk om prioriteieten in te stellen direct op één of meerdere elementen gebruikmakend van
SET.
Element prioriteiten worden opgeslagen wanneer groepen gerecord worden en worden opnieuw
opgeroepen wanneeer groepen geselecteerd worden – daarom is het mogelijk om groepen aan te
maken met dezelfde heads, maar met verschillende element prioriteiten.

Element layout
In de Head Editor is het nu mogelijk om een custom element layout te specificeren voor een Head,
welke wordt gebruikt bij het invoegen van een van multi element heads in grids en voor groep
gebaseerde grids. Dit is vooral handig voor heads met meerdere elementen geschikt in clusters of
cirkels – elk van hen heeft een volledig verschillende sortering van de elementen.
In View General, Multi, stelt u hte Order field in op "Custom". Dit activeert het "View Elements" view
waar het mogelijk is om elementen te verplaatsen via drag en drop, en zo het patroon aangemaakt

wordt dat best overeenkomt om ze te vertegenwoordigen in het grid. Standaard worden de elementen
in een vierkant geplaatst – door te klikken op de "MOVE DRAG" softtoets, kunen ze makkelijk
verplaatst worden naar de correcte positie.
Noteer dat deze grid organisatie ontworpen is voor pixel mapping waarbij heads geplaatst worden op
een vast grid - De "View Ele Data" heeft datavelden X,Y,Z positie om zo meer accuratee real life
element positionering mogelijk te maken - in de toekomst zal dit ook gebruikt worden in MagicVis en in
Plot View.

Linking Cues
Ondersteuning toegevoegd voor het linken van Cues in een Cue Stack naar andere Cues in the Cue
Stack of naar een Cue in de Cue Store. De top soft-toets bevat nu SHIFT + LINK/UNLINK. SHIFT +
UNLINK werkt zoals voorheen en unlinkt de Cue op de cursor locatie. Om een Cue te linken plaatst u
de cursor op de Cue(‘s) welke u wenst te vervangen, druk dan SHIFT LINK. Druk dan op ENTER op
de Cue waarmee u de gekozen cues wenst mee te linken.
Als alternatief type het ID van de Cue in de Cue Store, op de commandolijn van de Cue, die u wenst
te linken, druk dan SHIFT LINK. Bijvoorbeeld om te linken aan Q2550 type 2550 en druk SHIFT LINK.
Die stap zal dan gelinkt worden aan Q2250.
Het is mogelijk om meerdere cues in de cue stack te selecteren met de cursors en ze dan allen te
linken aan dezelfde cue.

Andere wijzigingen
Ondersteuning toegevoegd voor Intensity Masters die LTP kanalen regelen. Dit kan geactiveerd
worden via de Setup optie, View Settings, Playback, “Int Master applies to LTP chans”.
Ondersteuning voor het kopiëren van groepen tussen groep vensters.
Ondersteuning toegevoegd voor layouts 13 toto 48 op het MQ500 hoofdscherm – druk CTRL om
verschillende pagina’s van layouts te selecteren.
Het is nu mogelijk om te morphen van een Duplicated element head, volledig gemaakt uit duplicated
elements (geen kanalen die geen multi element zijn), naar niet duplicated heads. D.w.z. om een
Duplicated 10-elementen LED fixture op te splitsen in 10 afzonderlijke RGB fixtures.
Drukken van ALT + ADD SWAP of F12 zal een screenshot nemen van het hoofdscherm (en externe
monitor, indien aanwezig), en deze bewaren in een folder genaamd "screenshots/" in de MagicQ
home folder.
Opgeloste problemen
Oplossing voor reset veroorzaakt door het snel schakelen van lay-outs als één van de lay-outs het plot
venster bevat.
Oplossing voor vrijgeven van tijdcode Cue stacks met release tijden wanneer de Setup, View Setting instellingen, MIDI/Timecode, Timecode Activate/release optie was ingesteld op "Act/Rel TC Cue
stacks at Full"
Oplossing voor releasen van cue stacks waarbij de huidige Cue Cue Times had ingesteld op "Slow
Start"-de Cue stack zou uitsnappen.
Oplossing voor lock up bij gebruik van Fader jumps to Cue Step wanneer de Cue Stack inactief was.
Oplossing voor gebruik van QuickQ Macro popup met macro’s die SHIFT, CTRL of ALT
toetsaanslagen bevatten (zoals layout macro’s).

Oplossing voor softbuttons die niet gerefreshd worden bij het runnen van een macro die gebruik maakt
van SHIFT of CTRL toets.
Verhoogde Cue Engine timeout omdat deze soms aanging, bij zeer grote shows, als flash buttons of
gereleased of FX gewijzigd werden.
Oplossing voor multiconsole werking wanneer Show Format was ingesteld op Reduced Mode –
voorheen werden Cues en Paletten niet gesynced, tussen slave en master, in deze show format
mode.
Oplossing voor faden naar Track Palleten bij gebruik van Tracking Type DMX Input.
Probleem opgelost bij het toevoegen van individuele Cue tijden aan een Cue op een Slave console –
als de cue de voorheen geen individuele tijden had, dan konden er geen individuele tijden toegvoegd
worden en een "Failed Sync" message werd getoond. Individuele tijden konden toegeveogd worden
op de Master.
Probleem opgelost voor syncen van grote Cues tussen Master en Slave console bij gebruik van het
Show Format - High Res FX – dit had enkel invloed op Cues met individuele timing en met een groot
aantal kanalen.
Probleem opgelost met 200 universe systemen waarbij soms instellen van enabling / disabling of
instellen van meerdere universes in DMX I/O op test kon leiden tot een reset.
Oplossing voor 4x3 Execute buttons bij gebruik van layouts zodat Layouts 13 tot 48 toegankelijk zijn.
Oplossing voor het renderen van dialoog boxes, keyboard, en keypad op extern touchscreen van de
MQ70 (2019) welke te groot waren.
Oplossing voor reset probleem bij gebruik van Cue Stacks in Regions met groupen in het Execute
venster. Had enkel invloed op Cue Stacks met release tijden, en enkel wanneer gebruikt als deel van
een region met een groep. #0023698
Fix om er zeker van te zijn dat bij het wijzigen van attributen in de programmer, dit geen effect heeft op
bestaande palet gebaseerde FX, die al draaien in de programmer – voorheen kon het palet
gebaeserde FX ld bevriezen/herstarten.
Oplossing voor reset bij het kopiëren naar geselecteerde heads en bron Cue bevatte een Group FX
#002072
Vedere oplossing voor de dialoog box plaatsing, bij gebruik van een externe monitor op consoles.
Soms kreeg de dialoog box een offset waardoor hij over beide schermen kwam te staan.

MagicQ versie 1.8.5.6
Deze versie is nodig voor M70 gebruikers die de 48 universe upgrade licentie wensen te installeren.
Update van interne head files
Opgeloste problemen
Screen saver schakelt niet langer frontpanel leds uit van MQ70 (2019).
Oude CH346 firmware bestanden verwijderd.
Oplossing voor occasionele reset bij het sluiten van de applicatie in Mac OS.

MagicQ versie 1.8.5.5
Dit is de minimum stabiele versie aanbevolen voor MQ70 consoles gebouwd vanaf maart 2020.
Opgeloste problemen
RS232 seriële poort werkt nu op MQ500 consoles.
“testser” commando werkt nu bij consoles, en linux en Mac PC’s.

MagicQ versie 1.8.5.4
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem met verdeelde head file in v1.5.8.3, welke kon zorgen voor resets op
Pro2014.

MagicQ versie 1.8.5.3
Opgeloste problemen
Oplossing voor occasioneel vastlopen bij het verplaatsen van groepen.
Firmware CH346 oplossing waarbij MQ80 gebruikers MIDI problemen ondervonden (CH346 firmware
v1.25).

MagicQ versie 1.8.5.2
Opgeloste problemen
Oplossing voor MIDI in de MQ500 firmware, wat het betrouwbaarder maakt bij het decoderen van Midi
boodschappen, dit verbetert de ontvangst van System Exclusive/Midi Show Control boodschappen
(CH346 firmware versie V1.24).
Oplossing voor Cue Stack venster dat getoond werd bij het recorden in een playback. Dit had enkel
invloed op alle versies sinds v1.8.4.8.

MagicQ versie 1.8.5.1
Opgeloste problemen
Oplossing voor occasioneel resetten bij het tonen van dialoog boxes, geïntroduceerd in v1.8.5.0.
Vedere oplossing voor de dialoog box plaatsing, bij gebruik van een externe monitor op consoles.
Soms kreeg de dialoog box een offset waardoor hij over beide schermen kwam te staan.

MagicQ versie 1.8.5.0
Opgeloste problemen
Oplossing voor het renderen van dialoog boxes, keyboard, en keypad op extern touchscreen van de
MQ70 (2019) welke te groot waren.
Oplossing voor reset veroorzaakt door het snel schakelen van lay-outs als één van de lay-outs het plot
venster bevat.
Oplossing voor gebruik van Quick Macro popup met macros die SHIFT, CTRL of ALT key drukken
(zoals layout macro’s) bevatten.
Oplossing voor softbuttons die niet gerefreshed worden bij het runnen van een macro die gebruik
maakt van de SHIFT of CTRL key.
Oplossing voor het faden naar Track Palletes bij gebruik van Tracking Type DMX Input.
Probleem opgelost voor syncen van grote Cues tussen Master en Slave console bij gebruik van het
Show Format - High Res FX – dit had enkel invloed op Cues met individuele timing en met een groot
aantal kanalen.
Probleem opgelost met 200 universe systemen waarbij soms instellen van enabling / disabling of
instellen van meerdere universes in DMX I/O op test kon leiden tot een reset.

MagicQ versie 1.8.4.9
Opgeloste problemen
Er is een probleem opgelost met MQ70 (2019) en MQ80 consoles die geen DMX uitzenden wanneer
een poort is geconfigureerd als MQ direct, deze correctie werd toegepast in firmware versie V1.23.
Wing LCD Contrast Control opnieuw beschikbaar en backlight LED brightness verplaatst om Sound
Volume te vervangen.
Er is een probleem opgelost waarbij MQ70 (2019) encoder en Fader backlight LEDs niet werden
aangepast wanneer de helderheid van de All desk brightness werd ingesteld met de encoder.

MagicQ versie 1.8.4.8
Nieuwe functies
Nieuwe Cue stack optie toegevoegd "Fader blocks FX op LTP Chans". Wanneer ingesteld samen met
"Fader Controls LTP (IPCB) Chans" alle kanalen die onder LTP controle zijn van de fader, blokkeren
FX van andere playbacks, volgens het niveau van de fader - op 100% dat ze volledig het FX
blokkeren.
Toegevoegd: snelle menu bar voor het veranderen van de functie van de Execte knoppen (4x3 matrix)
op MQ500. Ingedrukt houden van de Execute Page Up of Execute Page Down geeft het menu weer.
Het afspelen van audio cue-stacks heeft nu een lagere latentie vanaf het begin van de trigger tot
wanneer de audio weergave start. Audio bestanden, die momenteel in de Cue-stack staan, worden
vooraf geladen wanneer de playback wordt geladen.
Bij het veranderen van multi-element duplicates fixtures, van dup naar ind in het patch venster breidt
MagicQ nu de programmering uit van het 1e element van de multi-Head naar de andere elementen.
MagicQ zal alleen de programmering uitbreiden waar het 1ste element is gebruikt en geen van de
andere elementen 2... x zijn gebruikt. Dus programmering, die al gebruik maakte van combinaties van
elementen, zal niet worden gewijzigd, maar programmering die alleen gebruik maakte van het eerste
element zal worden uitgebreid.
Knoppen voor kopiëren en plakken zijn toegevoegd aan het virtuele toetsenbord. Deze zullen de
huidige ingevoerde tekst overbrengen naar en van het systeemklembord.
Visualiser: verschillende strobe-type bereiken produceren nu verschillende visuele effecten. De
getoonde effecten zijn alleen indicatief en niet bedoeld als een echte representatie van de fixture.
MQ70
MQ70 consoles geven nu een QR-code weer op het tabblad WiFi-instellingen. Dit kan worden
gescand met de nieuwste versie van de MagicQ Remote control-app om automatisch verbinding te
maken met de ingebouwde WiFi.
Andere venstergrootten, dan volledig scherm, worden nu goed weergegeven op externe monitoren.
Monitor resolutie en offset wordt automatisch ingesteld wanneer een externe HDMI-monitor is
aangesloten.
Externe USB touchscreens werken nu correct.
Backlight controle en screensaver worden nu ondersteund.
Waarschuwing voor stroomstoring wordt nu weergegeven wanneer de UPS de batterij gebruikt.
Het desklampje gaat uit als de stroom uitvalt, net als bij andere MagicQ-consoles, om
batterijvermogen te behouden.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met tracking van duplicated elementen in een cue-stack waarbij elements 2.. x uit
de output kan verwijderd worden.
Probleem opgelost met time code-tracking waarbij bij het mengen van zowel TC- als handmatige
cues, de cues afgespeeld op tijdcode konden herberekend worden, wat er voor zorgt dat getrackte
waardes snappen.

Probleem opgelost met Setup Option “Unused Chans Return to Defaults”. Wanneer ingesteld op
"Heads without Intensity, only" de kanalen terug naar standaard waardes vielen, zelfs als de head een
virtuele dimmer had.
Probleem opgelost met LTP fader Crossfading wanneer Setup Option “Unused Chans Return to
Defaults” ingesteld is op "No" of " Heads without Intensity, only".
Gecorrigeerde instelling van attributen met waarden, wanneer kanalen waren ingesteld als invert. De
invert werd tweemaal toegevogd, dus werd de invert geannuleerd.
Oplossing Cue venster, View Adv en View Simple weergave, welke geswaped waren in de vorige beta
versie, dit betrof alleen v1.8.4.7.
Oplossing voor toevoeging van Group FX aan dup-heads in independent mode. Het selecteren van
dup-heads resulteerde alleen in element 1.
Probleem opgelost met Cue Stacks in page hold over - bewegen grand master, submaster of drukken
van DBO zorgde ervoor dat de held over Cue Stack naar 0% gebracht werd. #0023553
Probleem opgelost met het activeren van kanalen in de programmeur voor gedupliceerde heads
wanneer bij Setup, Activate Chans/Heads was ingesteld op Head, IPCB, IPC of Col. alle multi-element
kanalen zouden worden geactiveerd, ongeacht of elementen 2.. x zijn geselecteerd.
Nu gewijzigd zodat alleen element 1 wordt geactiveerd, tenzij andere elementen expliciet zijn
geselecteerd.
Er is een probleem opgelost waarbij het output grid niet de juiste head namen toonde voor heads met
VDIMs.
In MagicVis stroboscoopeffecten zijn nu van toepassing op lens licht alsook op de straal.
Er zijn een aantal problemen opgelost met de GDTF-importer, inclusief multi-element ondersteuning,
om het meer in lijn te brengen met de nieuwste versie van de GDTF-standaard.
Fix voor LTP stomping - playbacks met alleen FX en geen levels werden gestomped, zelfs als de Cue
stack optie "stomp other playbacks" was ingesteld op "no".
Probleem opgelost bij het kopiëren van meerdere stappen in een cue-stack naar een nieuwe
playback. De Cue stack-opties werden niet correct ingesteld voor de multi step Cue-stack. Dit had
vooral invloed op de Halt at last step, welke werd ingesteld "Yes" waardoor de Chase bij de laatste
stap stopte.
Verbeterde nieuwe Cue step halt instelling "No (ignore TC)" en "Yes (ignore TC)" om ook TC te
negeren van een cue met deze instellingen en waarbij de volgende stap helemaal geen tijdcode Cue
is. Dit voorkomt dat TC terugspringt in deze Cue.
Probleem opgelost met tijdcode tracking op de 1e en 2e cue in een cue-stack, soms zou de 2e Cue
worden uitgevoerd vóór de verwachte tijdcode.
Verbeterde Cue-only optie in Cue-stack, zodat het werkt, zelfs wanneer Cue-stack-instelling
"Recalculate on julps" is ingesteld op "No".
Oplossing voor het opnieuw toewijzen van LTP-waarden bij het gebruik van de instelling “Non
Tracked” reassert.
Oplossing voor probleem op MQ500 met S Exeute Playback S toetsen die vast komen te zitten (en
Cue Times venster dat altijd geopend wordt) wanneer fader level vastgehouden en versleept werd om
het level te veranderen.
Probleem opgelost waarbij de MQ70 frontpaneel hardware blijft resetten wanneer "MQ Wing" is
ingesteld als "out type" in DMX I/O set-up.

MagicQ versie 1.8.4.7
Nieuwe functies
Undo
Undo (ongedaan maken) wordt nu standaard ingesteld op programmer and actions, in deze versie. Bij
het laden van oude shows in deze versie zal Undo automatisch worden ingesteld op programmer and
actions. Indien nodig kan Undo worden uitgeschakeld en blijft uitgeschakeld bij het opslaan en
opnieuw laden van de show.
Nieuwe optie voor ongedaan maken toegevoegd "Undo programmer. Action via CTRL Undo". Deze
optie maakt het ongedaan maken van de programmer mogelijk door op UNDO te drukken. Druk op
CTRL Undo om acties ongedaan te maken.
FX tracking out
FX tracking is verbeterd om individuele FX te kunnen uittracken in cues. Voorheen was er alleen de
optie om alle TX uit te tracken (door de "F" uit het veld Cue track te verwijderen). Een work around
was het opnemen van Zero size FX, maar dit betekende dat het FX in de Cue bleef, waardoor de FXweergave gecompliceerd werd, en waardevolle FX opgebruikt werden.
FX in cues kunnen nu worden ingesteld als "track out" - pagina rechts in View Cue – View FX - kolom
"track out".
Wanneer een cue een FX uitvoert met "track out" set, dan verwijdert het de FX voor alle kanalen in
deze FX van de playback. De parameters van een "track out" FX worden genegeerd-met uitzondering
van fade out tijden, het FX zal blijven draaien met behulp van de parameters die het voorheen
gebruikte tot dat de fade out is voltooid. Het FX zal uitfaden met de FX out tijd in het View Times
venster, tenzij het "fade out" veld in de FX veranderd is van "default" naar een specifieke tijd.
Het "track out" FX hoeft niet exact overeen te komen met het originele FX-maar het zou normaal zijn
om het originele FX te kopiëren en deze in te stellen op "Trackk Out" om ervoor te zorgen dat alle
kanalen van de originele FX worden uitgetrackt.
Het is mogelijk om zowel een "track out" FX voor een oud FX en tegelijkertijd nieuwe FX voor
hetzelfde kanaal te hebben in één cue. Kanalen van het nieuwe FX zullen de "track out" negeren voor
het oude FX en zal crossfaden van het oude FX zoals in de vorige software.
Track out zal werken voor zowel de normale FX als de group FX.
Cue and Programmer Views
De View FX-weergaven van de Cue-en programmer-vensters zijn gewijzigd om eenvoudige weergave
nog eenvoudiger te maken, zodat voor grotere shows een betere samenvatting wordt gegeven en
voor beginnende gebruikers het alleen de belangrijkste parameters biedt.
De oorspronkelijke eenvoudige weergave waarin FX-kenmerken worden weergegeven, wordt nu
MED-VIEW genoemd en kan worden benaderd door op SHIFT en MED-VIEW te drukken. De ADVVIEW is ongewijzigd.
In het venster cue met VIEW TRACKING is het nu mogelijk om niet-bijgehouden waarden te
bewerken-in eerdere versies zijn geen bewerkingen toegestaan.
Het cue-venster, VIEW TRACKING is nu verbeterd om de Group FX tracking te tonen.

Andere wijzigingen
Het show bestandsformaat staat nu standaard in High Res FX in deze versie. Bij het laden van oude
shows in deze versie zal het High Res FX show formaat automatisch worden ingeschakeld. Indien
nodig kan het worden uitgeschakeld en blijft uitgeschakeld bij het opslaan en opnieuw laden van de
show.
De grootte van de eerste kolom in het Cue-stack, TC track venster verhoogd om gemakkelijker te
maken met cursor te selecteren.
Nieuwe opties toegevoegd in Setup, Windows, Message Window om te voorkomen dat de display
knippert bij het weergeven van consoleberichten.
Nieuwe opties toegevoegd aan de Halt instellingen in het venster Cue-stack, voor specifieke Cuestappen, om inkomende tijdcode te negeren. Dubbelklik op het Halt veld om de nieuwe opties te
krijgen. De opties "Yes (Ignore TC)" en "No (Ignore TC)" zijn hetzelfde als "Yes" en "No", behalve dat
wanneer deze cues uitgevoerd worden, de inkomende tijdcode genegeerd wordt.
Ondersteuning toegevoegd voor het verplaatsen en kopiëren van uutomatiseringen in Macro, View
Automs. Het is mogelijk om één of meerdere automs te verplaatsen.
Wanneer de optie “Encoder mode” is ingesteld op "POS, Col, beam", is het nu mogelijk om op de
Group, exec of output toets een tweede keer te drukken, om de encoders naar dat venster te dwingen.
Het is nog steeds mogelijk om de actie te gebruiken van het indrukken van SHIFT en de venster toets
om de encoders te forceren, zoals in eerdere versies van de software.
Opgeloste problemen
Oplossing voor weergave van berichten in het berichtvenster op de MQ500 zodat deze op de gekozen
monitor kunnen worden geplaatst.
Oplossing voor weergave van knipperende berichten op MQ500 zodat ze de blauwe verlichte
nummers knipperen.
Oplossing voor klonen van heads, als u cancel selecteerde bij de kloon opties, dan werd nog steeds
geprobeerd de kloon uit te voeren.
Oplossing voor Col Tags wanneer heads ongepatchte waren, de Col tag bleef gekoppeld aan het
DMX kanaal als een nieuwe kop werd gepatched op hetzelfde kanaal.
Probleem opgelost waarbij MagicQ een link had naar Capture Visualizer en de Capture-software werd
uitgeschakeld. De console werd dan traag tot dat de Capture DMX-universes handmatig werden
uitgeschakeld.
Probleem opgelost op MQ500 wanneer TC-tracks worden afgespeeld met behulp van execute
playback Flash-toetsen 16 tot en met 30. Flash-toetsen indrukken zou interfereren met gebruikers die
recorden en cues hernoemen.
Probleem opgelost bij het toewijzen van een macro aan een toets op de multi console slave console,
MagicQ registreerde deze toets indrukken op de Master console.
Probleem opgelost bij het verplaatsen van pagina's met cue-stacks met TC-tracks in multiconsolemode. Als pagina's op de Master console werden verplaatst, dan werden alle verwijzingen in
TC-tracks naar die pagina niet bijgewerkt op de slave-console, waardoor het niet meer synchroon liep
tot dat een volledige Resync geforceerd werd.
Als pagina's werden verplaatst op de slave-console, verwezen de TC-tracks naar de verkeerde
playbacks in de Master en daarom zou de show niet werken totdat de pagina's terug naar hun
oorspronkelijke pagina werden verplaatst.

Fix voor probleem wanneer een FX-palet is opgenomen als een Group FX op enkelvoudige element
heads en vervolgens wordt afgespeeld op multi-element head ingesteld als independent elements.
Voorheen kreeg alleen het 1e element het FX.
Probleem opgelost bij het tracken van intensiteiten bij het rond springen in een cue-stack met cues
waarvan het Track veld werd ingesteld op "H". Er zijn ook problemen opgelost met het tracken bij het
activeren van cue-stacks, niet bij de eerste cue. #0022057
Probleem opgelost met het importeren van FX-bibliotheken wanneer UNDO maken was ingesteld op
UNDO ACTIONS. Sommige van de FX zouden niet correct worden geïmporteerd.
Probleem opgelost bij het opnieuw selecteren van heads gebruikmakend van ALL – indien er nog
heads geselecteerd waren, dan gingen de heads gerestaureerd met behulp van ALL verloren in de
selectie.
Probleem opgelost bij gebruik van encoder E om Cue-stack TC Flash-knop tijden te wijzigen (ook in
macro, data venster)
Probleem opgelost waarbij bij het uitvoeren van een show met Page Holdover actief en het laden van
een show zonder Page Holdover ingesteld, ervoor zorgde dat de playbacks de holdover indicatie
bleven weergeven, hoewel er niets was in holdover.
Probleem opgelost bij het seleceteren van alle TC-track items, in Cue-stack, View TC, met de cursor
toetsen, door te klikken op de kolomhoofding en op REMOVE te klikken. Het laatste item werd niet
verwijderd.
Probleem opgelost bij het verplaatsen van items tussen twee verschillende exec-Vensters. #0015572
Probleem opgelost waarbij een cue-stack een tijdcode offset had, TC-gebeurtenissen zouden de
verkeerde gebeurtenis laten zien die wordt uitgevoerd, hoewel de gebeurtenissen correct uitgevoerd
worden.
Probleem opgelost van executes op MQ500 Single Panel mod.
Verbeterde weergave van de archiverings status in Setup, View System, View Status, show file om
archive fail enkel weer te geven als de programmeringswijzigingen aangebracht zijn.
Probleem opgelost in recente bèta's met het verplaatsen van meerdere cellen in Output, Plan View
met encoders X en Y.
Probleem opgelost waarbij het gebruik van de Focus Line, op een console verbonden met MagicVis,
ertoe zou leiden dat de lijn rond springt. Deze bug werd geïntroduceerd in v 1.8.4.3. #0023226

MagicQ versie 1.8.4.6
Opgeloste problemen
Fix voor command syntax bug in v 1.8.4.5 die @ @ stopte i.vm. het selecteren van heads.
Fix incidentele reset in het intensiteitvenster, geïntroduceerd in v 1.8.4.5. #0022998

MagicQ versie 1.8.4.5
Nieuwe functies
Custom gel bibliotheek
Ondersteuning toegevoegd voor gebruikersfilterbibliotheken. Gebruikersbibliotheken worden benoemd
usergels1.csv tot usergels2.csv en moeten worden opgeslagen in de show/heads-map. De bestanden
bestaan uit vier parameters gescheiden door komma's.
<short name>,<long name>,<gel number>,<gel BGR value in hexadecimal>
Het filternummer is een getal tussen 1 en 999.
Lee 106 wordt bijvoorbeeld weergegeven als
L106 Primary Red, Strong red effect cycloramas,106,3200F0
Wanneer MagicQ start, worden de standaardfilterbibliotheken geladen en wordt vervolgens gezocht
naar de vijf gebruikersfilterbibliotheken en, indien aanwezig, geladen. Wijzigingen in de
bibliotheekbestanden vinden pas plaats nadat een nieuwe opstart. De filterbibliotheken worden niet
opgeslagen in het showbestand, dus dienen ze gekopieerd te worden naar alle MagicQ-systemen
inclusief remote pc's.
Importeren patch
Bij het importeren van een Patch in het Patch-venster, View Chans kan het csv-bestand nu GDTFformaat personalities specificeren (bestandsextensie
.gdtf) evenals MagicQ- personalities (.hed).
Er is nu een remote commando om heads uit een bestand te importeren - dit is vergelijkbaar met de
load/save show remote commando’s. Het formaat
is:
92, <XXXX> H waarbij XXXX een viercijferig nummer is tussen 0000 en 9999 en verwijst naar een
bestand importXXXX.csv in de MagicQ folder.
De import is hetzelfde als importeren in het Patch-venster, View Chans, Import Heads en kan
bestaande gepatchte kanalen overschrijven.
Keypad instellen van Intensity FX
Ondersteuning toegevoegd voor het instellen van de intensiteit FX "Dimmer chase" direct met behulp
van het toetsenbord. Bij het instellen van een intensiteitsniveau is het nu mogelijk om een bereik op te
geven - om bijvoorbeeld, een intensiteit FX te runnen op een aantal kanalen en in te stellen tussen
10% en 20%, dit kan via het toetsenbord:
@ 10 THRU 20 ENTER
Merk op dat om deze syntaxis te accepteren de Setup, View Setting, Keypad & Encoders, "Auto enter
on intensitye set" moet zijn ingesteld op "No".
Als de kanalen al deel uitmaken van een intensity FX in de programmer, dan wordt de size van het
kanaal binnen het FX gewijzigd en een overeenkomstige wijziging van het basisniveau van dat kanaal
in de programmer. Als het kanaal geen deel uitmaakt van een intensity FX, en als er al een "Dim
chase" FX in de programmer is, dan wordt het kanaal toegevoegd aan dat FX.
Als er geen "Dim chase" FX in de programmer dan wordt er één toegevoegd met dit kanaal.
Éénmaal een kanaal een FX in programmert heeft, kan het niet worden verwijderd met behulp van de
toetsenbordsyntaxis - het kan echter op een nul FX worden ingesteld (d.w.z. heeft geen effect) door
het kanaal in te stellen met een vast bereik - bijvoorbeeld @ 20 THRU 20 zal het instellen op 20% met
een zero size FX.

Het is ook mogelijk om het FX direct toe te voegen door deze syntaxis rechtstreeks in te voeren in de
intensiteitswaarde velden van de programmer, View levels venster. In deze weergave worden ook de
min- en max-niveaus getoond wanneer een FX met een size groter dan 0 zich in de programmer
bevindt. Dit heeft alleen invloed op intensiteitsattributen - het is momenteel niet mogelijk voor andere
attributen.
Andere wijzigingen
Ondersteuning toegevoegd aan het onscreen toetsenbordvenster om de laatst bewerkte tekst op te
roepen - hiermee kunt u bijvoorbeeld het vorige palet- groepsnaam bewerken. Voor items met korte
namen wordt het toetsenbordvenster leeg geopend zodat gebruikers gewoon de nieuwe naam kunnen
blijven invoeren - maar als u op de knop EDIT LAST drukt, wordt de vorige naam opgeroepen en kan
je hem bewerken. Voor items met langere namen wordt het toetsenbordvenster geopend met de
volledige vorige tekst - dit kan worden gewist door op de BLANK-toets te drukken.
Extra bevestigingsoptie toegevoegd om alleen het bevestigingsvenster voor kritieke acties weer te
geven - dit voorkomt dat het bevestigingsvenster getoond wordt voor naamgeving/updaten/opnieuw
recorden van groepen en paletten. In Setup, View Settings, Windows heeft de Confirmation Requests
instelling de extra optie "Confirm critical only".
Wanneer u gebruik maakt van Import Palettes in de headeditor, accepteert MagicQ zowel
icoonnummers in hexadecimaal formaat als in decimaal voeg gewoon 0h of 0x toe aan het begin van het nummer.
Indicatie toegevoegd aan Cue Stack, View Option, Chase Times om te laten zien wanneer vaste
vertraging of fade tijden zijn ingesteld - toont nu "Fixed". Wanneer vaste fade/delay-tijden zijn
ingesteld en de snelheid wordt verlaagd onder deze tijden, dan houdt MagicQ nu de chase-speed op
deze minimum tijden.
Bij het selecteren van een IP-adres op de PC, zal MagicQ nu proberen om het subnetmasker
automatisch in te stellen.
Opgeloste problemen
Een probleem met vertragen/bevriezen opgelost dat zich voordeed bij het wijzigen van
encoderwaarden voor grote aantallen heads met VDims. # 0022848
Probleem opgelost waarbij het selecteren van een groot aantal heads (bijv. 1 THRU 48000 @@) lang
kon duren als er veel heads gepatcht waren.
Een weergaveprobleem op MacOS opgelost waardoor de titel en lege gebieden van verschillende
vensters wit werden weergegeven. # 0022807, # 0022736,
# 0022732
Er is een probleem opgelost waarbij de ALT-TAB-snelkoppeling, om te schakelen tussen MagicQ en
een ander venster, niet vrijgegeven werd.
De cursor in het virtuele toetsenbord bewoog altijd twee plaatsen bij gebruik van de console- of wing
pijltjestoetsen. # 0022801
De foutmeldingen die werden weergegeven wanneer een ongeldige rastergrootte door de software
wordt geweigerd, zijn nu duidelijker.
De berichten die worden weergegeven bij het gebruik van ALL+<nummer> en ALL+@<nummer> om
heads op intensiteit te selecteren, zijn niet langer hetzelfde.# 0022824
Een reset verholpen tijdens RDM-detectie wanneer fixtures een ongeldige RDM-respons stuurden.
Een reset opgelost bij het kopiëren van meerdere grote bestanden vanaf een USB-stick.

Er is een probleem opgelost met het kopiëren van items tussen Windows, als de Vensters op
verschillende lay-outs stonden. #0022505

MagicQ versie 1.8.4.4
Nieuwe functies
MagicQ MQ80 is nu uitgebreid van 24 naar 48 universes en ondersteunt RDM op de vier DMXpoorten. All MagicQ MQ80’s, eerder vervaardigd door ChamSys, kunnen worden gratis upgegrade
naar de nieuwe software en firwmare om te profiteren van de nieuwe functies. Om RDMondersteuning in te schakelen, moet de firmware-upgradeprocedure worden. V1.8.4.4 MagicQsoftware bevat
CH346_V1.00.hex firmware in de map firmware.
Ondersteuning toegevoegd voor het opslaan van Focus Hold en Focus Line in paletten. Als Focus
Hold of Focus line actief is tijdens het recorden
of bijwerken van een palet, dan wordt de punt- of lijninformatie opgeslagen in het palet. Wanneer u het
palet oproept, wordt de huidige Focus punt of Focus Line-positie wordt bijgewerkt naar die van het
palet.
Nieuwe Pan Dim Xfade en Tilt Dim Xfade FX toegevoegd die de intensiteit in- en uitfaden terwijl de
pan of tilt terug snapt wanneer de intensiteit 0% is.

Output venster, View Plan verbeteringen
Zoomen, verticaal en horizontaal scrollen toegevoegd aan het standaard Output Plan View-venster.
Items in het venster zijn nu gekleurd volgens de kleurtags wanneer col-tags worden gebruikt.
De opties Multi Head, Grid Type (Head or Group)en MagicHD Pix zijn nu verplaatst naar View Grid,
Grid Options.
Het is nu mogelijk om een transparante achtergrond voor de grids in te stellen. In View Grid selecteer
Grid Options en Set Background. Om de achtergrond te wissen selecteer je View Grid, Grid Options
Clear Background. De afbeelding wordt geschaald naar de totale grootte van het raster. Wanneer het
venster wordt ingezoomd, zal alleen het relevante deel van de achtergrond getoond worden. (Let op:
de achtergrond is momenteel niet beschikbaar op MagicQ-Remote - dit volgt in de volgende
softwareversie).
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het bewerken van getrackte Cue Stacks. Bij het bewerken van een Cue met
FX die doorloopt naar de huidige Cue-kanaal
Levels, konden FX vast te komen te zitten en werden niet vrijgegeven. Dit betrof de versies 1.8.2.8 tot
1.8.4.3.
Probleem opgelost waarbij een lege groep werd gemaakt bij het patchen van fixtures met vdims.
Enkele problemen opgelost bij het werken met shows met meer dan 127 gepatchte universes.
Oplossing voor het selecteren van duplicate elements in het Output venster, View plan - eerder
werkte deselecteren van elementen niet correct.
Oplossing voor soft-toetsen bij gebruik van MagicQ om een ander MagicQ-systeem op afstand te
bedienen.
Oplossing voor MagicQ reset die optreedt wanneer een show wordt geladen terwijl de remote app is
verbonden.
Oplossing voor corrupte statusweergave en knopstatus op externe app terwijl meerdere externe apps
zijn verbonden.
De groeps-, positie-, kleur- en beamvensters en de playback balk ondersteunen nu het bewerken van
bestaande namen met de SET

knop.
Probleem opgelost met de cancelknoppen in het modelimportdialoogvenster en het output grid insert
head dialoog venster.
Een probleem opgelost met het genereren van MagicHD-thumbnails op bepaalde mediabestanden.
Oplossing voor probleem met search engine, die geen waardes aanvaarde voor aantal kanalen hoger
dan 255.
MagicHD-mediaconversie was eerder per ongeluk uitgeschakeld op MacOS. Het is nu hersteld en zou
moeten werken als normaal.
Probleem opgelost met flikkerende kleuren wanneer "fader controls FX-size" in gebruik is.
Er is een probleem opgelost waarbij VDims de FIT TO OBJECT-functie verstoorden, waardoor items
die op een cirkelvormige truss gemonteerd waren, tweemaal rondom geplaatst werden
Probleem opgelost waarbij de laatste rij van het execute grid niet werd weergegeven.

MagicQ versie 1.8.4.2
Nieuwe functies
MagicQ ondersteunt nu een tijdcode-offset veld voor elke Cue Stack. Dit kan worden gebruikt om een
positieve of negatieve tijdcode-offset toe te voegen voor alle tijdcodewaarden binnen een Cue Stack
inclusief alle TC-sporen die aan die Cue-stack zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld als de Cues in de
Cue Stack zijn ingesteld om te reageren op tijdcodes beginnend bij 0/0/0, de ontvangen tijdcode
begint eigenlijk bij 2/0/0 en je stelt vervolgens de tijdcode-offset in op 2/0/0 dan zal dit ervoor zorgen
dat de Cue-stack correct reageert op de ontvangen tijden. Op dezelfde manier als de Cue Stack is
ingesteld om te reageren op tijdcode beginnend bij 5/0/0 en dan wordt de tijdcode eigenlijk ontvangen
beginnend bij 0/0/0, dan kan je vervolgens een tijdcode-offset instellen van -5/0/0, wat het gewenste
effect zal hebben.
De tijdcode-offset wordt ingesteld in Cue Stack-options, Advanced. Merk op dat alle Cues nog steeds
hun geprogrammeerde tijdcode zullen tonen, maar een offset wordt toegepast bij het afspelen of
opnemen van timecode.
MagicQ ondersteunt nu een optie om automatisch playbacks te activeren en te releasen volgens de
huidige ontvangen tijdcode.
Om deze functie te gebruiken Setup, View Settings, MIDI & Timecode, Timecode activate/release
instellen op Act / Rel TC Playbacks of Act / Rel TC playbacks at full. MagicQ activeert en geeft alle
playbacks vrij op de huidige playback pagine die de tijdcode bevatten, afhankelijk van de ontvangen
tijdcode.
Denk eraan, wanneer deze optie geactiveerd is, kunnen playbacks in de range van de
binnenkomende tijdscode niet gereleased worden.
Opgeloste problemen
Het besturen van encoders in het AUTIM venster, via AUTOM-triggers, is verbeterd. Als het
triggerniveau lager is dan 50%, neemt de encoder af en als het triggerniveau hoger is dan 50%, neemt
de encoder toe. Probleem # 20939.
Enkele problemen opgelost bij het teruggaan van de tijdcode naar het begin van een Cue-stack vóór
de tijdcode van de eerste Cue in de Cue-stack en vooruit lopen - in sommige situaties zou het de cues
niet correct uitvoeren.
Er is een probleem opgelost waardoor het infovenster voor cues niet correct werd geschaald bij het
openen met CTRL + CUE STACK-snelkoppeling. # 0021575
Er is een probleem opgelost met tijdcodemacro's die nummers boven 9 niet herkennen. # 0021711
Een probleem opgelost waarbij fixtures met duplicated elementen, met maar één
kleurbesturingselement, geen kleuren hadden in de visualiser.
Touch screen dialoog verscheen maar op één monitor van de MQ500.
Oplossing voor problemen met vensters die niet worden vernieuwd wanneer ze worden verplaatst.
Oplossing voor probleem met execute grid namen. # 0022040

MagicQ versie 1.8.4.1
Nieuwe functies
Optie toegevoegd in Setup, View Settings, Network voor het deactiveren van IGMP snooping in de
MQ500 netwerk switch.
Opgeloste problemen
Oplossing voor reset bij het bekijken van Cue Stack, Options, Defaults. Enkel van toepassing in
v1.8.4.0.
Oplossing voor reset bij het instellen van merge in de patch, zonder een merge kanaal ingesteld te
hebben.

MagicQ versie 1.8.4.0
Nieuwe functies
Venster grootte& positie
MagicQ ondersteunt nu een dialoogvenster, waardoor het instellen van de vensterpositie en
venstergrootte rechtstreeks kan geselecteerd worden, met één druk, in plaats van alle mogelijke
vensterformaten en posities te doorlopen.
Het dialoogvenster kan ook worden geopend door te dubbelklikken op de titelbalk van het venster dat
u wilt vergroten. Op MagicQ consoles opent de knop SIZE (ALT EXEC op MQ40/60/80 en ALT
PATCH op MQ500) nu het vernstergrootte/positie dialoog venster.
De positionering en het formaat van de oude stijl zijn nog steeds beschikbaar door op SHIFT + SIZE
te drukken. Eerder plaatste SHIFT + SIZE een venster extern - maar dit is al jaren niet nodig omdat
MagicQ een speciale EXT-knop heeft.
MagicQ maakt het nu mogelijk om vensters in 1,2 of 3 rijen te rangschikken wanneer de
vensterformaten LEFT (1..4) en RIGHT (1..4) worden gebruikt. Standaard blijven ze op dezelfde
grootte als voorheen - de linker- of rechterkant worden automatisch ingevuld, maar u kunt nu voor elk
venster opgeven of ze moeten worden beperkt tot 1,2 of 3 rijen.
Als je alleen LINKER (1..4) vensters hebt geopend, dan spreiden ze zich automatisch over de hele
breedte uit - dus deze nieuwe optie is beschikbaar in de linkerkolom, in de rechterkolom of over de
hele breedte.
Wanneer u een venster op LINKS (1..4) of RECHTS (1..4) zet, krijgt u extra opties in de werkbalk,voor
het selecteren van het aantal rijen; Standaard, 1 rij, 2 rijen, 3 rijen.
De instelling wordt opgeslagen / opgeroepen in Layouts en ook in het showbestand.
TC Tracks
Verbeterde bewerking van velden in TC Tracks venster. Het is nu mogelijk om zowel Playbacks als
Cue Stacks in te stellen en te veranderen. Het is ook mogelijk om extra stappen direct in TC View in
de TC Track in te voegen.
GDTF import
MagicQ kan head files importeren in het nieuwe GDTF-formaat. Gebruik de file manager om een .gdtfbestand te selecteren en te importeren. Als het bestand meerdere modes bevat, verschijnt een prompt
om te selecteren welke mode moet worden geïmporteerd. Na selectie wordt het patchvenster getoond
en de geïmporteerde personality wordt geselecteerd. U kunt dan zoals gewoonlijk "patch it", "edit
head" en andere functies gebruiken.
Houd er rekening mee dat niet alle functies van GDTF momenteel worden ondersteund. MagicQ kan
een "best-guess" -schema gebruiken om MagicQ-functies proberen te mappen, of anders ze volledig
uit te schakelen. Na het importeren wordt een waarschuwingsvenster weergegeven om aan te geven
of dit het geval is.

Andere wijzigingen
Plot View laat nu toe om weergaven te roteren. Dit maakt selectie van fixture makkelijker op trussen
die onder een bepaalde hoek staan. De plot
View heeft een nieuwe instelling voor het uitschakelen van de volgorde van headselectie, bij het
gebruik van “rubberen banden” manier om heads te selecteren.
MagicVis kan nu attributen voor ultraviolet en limoenkleur weergeven.
Als een headfile geen Gobo-afbeeldingen bevat, rendert MagicVis nu een gobo die het slotnummer
toont.
Er is een nieuwe optie voor de fan functie - "Pan Only - no Tilt". Dit voorkomt het fannen van tilt
attributen. Alle andere attributen kunnen gefand worden.
Opgeloste problemen
Het sluiten van het ontbrekende MIDI-dialoogvenster sloot MagicQ. Betreft enkel versie 1.8.3.1.
#20944
Oplossing voor mogelijke reset bij "Execute Last Step when released" wanneer de laatste stap een
macro bevat die de pagina verandert. #21051
Oplossing voor dubbele heads als een FX op alle elementen afzonderlijk wordt uitgevoerd - als het
level op eerste element wordt gezet zonder FX en
FX dan gestopt wordt op alle elementen.
Oplossing voor een crash in Pixel Map rotating line FX bij gebruik van rasterhoogte 1.
Oplossing voor MQ500 Execute-knoppen indien ingesteld op macro's - ze werkten alleen als het
macrovenster in View Macro’s stond.
Oplossing voor probleem waardoor MagicQ crashte terwijl virtuele dimmers tegelijkertijd aan vele
heads werden toegevoegd: #21004.
Oplossing voor crash bij het gebruik van "View Defaults" in het cue stack options menu. #21280.
Er is een probleem opgelost waarbij virtuele dimmers kunnen worden toegevoegd aan fixtures die
deze al hadden.
Probleem opgelost dat ervoor zorgde dat "release executes last step" uitgevoerd werd om de eerste
stap uit te voeren.
Probleem met scaling-waarden in de pixel-mapper, deze werden verkeerd berekend.
Fix voor live snelheidsregeling van eenvoudige PixelMap FX op grote grids. Betrokken grids met een
groot aantal rijen of kolommen waarbij FX
meer dan 33 stappen per seconde uitvoerde.
Oplossing voor fade-in tijden bij het activeren van een Cue-stack nadat hierdoor werd gestapt met >>
of <<. Voorheen snapte deze in.
Het virtuele toetsenbord toont nu de laatste knop die is ingedrukt opnieuw blauw. #0021486
De 'import TC-timings' file browser geeft nu mappen weer. #0021503
Probleem met macro's opgelost waarbij de bovenste helft van een encoderknop zou worden
opgenomen in plaats van de onderste helft. #0021383

Probleem opgelost waarbij het Grand Master-niveau kon vastlopen bij het laden van een showbestand
met "grand master controls CS1" ingesteld. #0021474
Probleem opgelost in pixel mapper waarbij films niet correct centreerden op grids met even aantal
pixels. #0021380
Col tags worden nu behouden bij het morphen. #0021411
De snelle filtering in de geavanceerde weergave van de filemanager breidt nu de zoekopdracht
opnieuw uit wanneer er op de backspace wordt gedrukt. #0020735
Filteren in geavanceerde weergave van filemanager is niet langer hoofdlettergevoelig. #0020736
VectorWorks CSV-import is bijgewerkt om rekening te houden met het nieuwe VectorWorks-formaat;
het weerspiegelt niet langer de Y/Z-assen. #0020227
"Set grid size" toont nu direct veranderingen wanneer de rastergrootte is getransponeerd. #0021368
Een crash in de pixel mapper verholpen met media 19 (square with border). #0021387
Een crash door out-of-memory hersteld die zich voordeed bij het wijzigen van de typen geïmporteerde
modelobjecten. #0021328

MagicQ versie 1.8.3.1
Nieuwe functies
Virtuele MIDI-apparaten van derden
MIDI-uitvoer wordt nu ondersteund via apparaten van derden op Windows en Mac. Een opnieuw
ontworpen dialoogvenster in Tools - Virtual (USB) MIDI-Setup. . . biedt de mogelijkheid om
afzonderlijke apparaten te selecteren voor tijdscode input, noten input, tijdscode output en
notenoutput.
Een MagicQ wing of interface is vereist om MIDI timecode te zenden en ontvangen.
Een MagicQ rack mount dongle of MagicQ MIDI-interface is vereist voor het zenden en ontvangen van
MIDI-noten, CC en show control.
Om MIDI tijdscode output te gebruiken, selecteert u een uitvoerapparaat in Tools - Virtual (USB) MIDISetup. . . , stel het genereren van tijdscode in op Virtual (USB) MIDI in het SETUP-venster en gebruik
de W en Q cue stack-macro's.
Als tijdscode input ook is ingesteld op Virtual (USB) MIDI in Setup, View Settings, MIDI timecode, dan
zal de tijdscode-generator een interne loopback maken naar de ingang, wat de MIDI timecode input
overschrijft.
Om MIDI-noten te verzenden en te ontvangen, zorgt u ervoor dat MIDI in type en MIDI-out type zijn
ingesteld in Setup, View Settings, MIDI Tiemcode.
Ondersteuning voor MIDI-controller (CC)-berichten is toegevoegd aan het AUTOM-venster.
Momenteel wordt dit alleen ondersteund met virtueel MIDI-apparaten op MagicQ PC.
MIDI aanleren
MagicQ ondersteunt nu een MIDI-leermodus in de EXEC- en AUTOM-vensters om MagicQ-functies
snel toe te wijzen voor inkomende MIDI-noottriggers.
Druk in het EXEC- en AUTOM-venster op de softtoets X om de MIDI-leermodus in of uit te schakelen.
Terwijl deze modus actief is, zal een inkomende MIDI-noot- of CC-berichten worden toegewezen aan
een op dat moment geselecteerd execute item of de AUTOM-rij. In het geval van een exec item, zal dit
een trigger toevoegen of bewerken in het AUTOM-venster.
ArtNet configuratie
De configuratie van ArtNet-nodes is verbeterd om de status van afzonderlijke ArtNet-poorten op een
node te kunnen bekijken en configureren. Het ArtNet-adres van poorten op een node kan afzonderlijk,
vanaf MagicQ, worden ingesteld. Dit kan via Setup, Net Manager, View ArtNet. De poortconfiguratie
bevindt zich in de rechterkolommen in het venster. De poorten tonen "O" of "I" afhankelijk van of ze
zijn ingesteld op uitsturen van DMX via ontvangen ArtNet of inkomende DMX naar ArtNet. De poorten
tonen "E" wanneer ze zijn geactiveerd voor DMX-output of DMX-input.
Het is nu mogelijk om MagicQ te dwingen om ArtNet v4 unicast uit te voeren met behulp van de
ArtNet-type instelling in Setup, View Settings, Network. Indien ingesteld op "V4 unicast", zal MagicQ
ArtNet-pakketten afzonderlijk naar alle gedetecteerde ArtNet-nodes unicasten.
De unicasting naar gedetecteerde ArtNet-nodes komt bovenop alle nodes die specifiek zijn ingesteld
in de Unicast- en Unicast 2-IP-adressen. Deze kunnen worden gebruikt om unicast handmatig te
dwingen naar nodes die niet correct reageren op antwoorden van ArtPoll en daarom ook niet
Gedetecteerd worden door MagicQ.
Merk op dat elke seconde MagicQ ArtNet broadcast, naar alle universes, zodat alle andere consoles
zich ervan bewust zijn dat de universes in gebruik zijn. Het is mogelijk om deze broadcast volledig te

blokkeren door in te stellen op "V4 unicast only" - deze optie wordt niet aanbevolen als u meerdere
consoles in het netwerk gebruikt.
Cue Stack macro tijden
Ondersteuning voor fade tijden bij G, K, L e, M cue stack macro commando’s.
De parameters voor de commando’s zijn:
L <level> / <fade time>
M <level> / <fade time>
K <level> / <fade time>
G <playback number> / <cue id> / <preload flag> / <fade time>
MagicVis 3D model import
MagicVis kan nu 3D modellen gebruiken die geëxporteerd zijn in 3D software van derden. In het patch
venster selecteer je Vis – Attach Objects en klik op de Insert toets. Selecteer Model en ga dan naar de
Texture kolom en druk op set. Klik op Import Model… om een nieuw model bestand te importeren.
MagicVis kan 3D modellen importeren in de meest gekende 3D formaten, inclusief .3ds en .obj.
Momenteel wordt enkel de vorm geïmporteerd, niet de texturen en kleur.
Opgeloste problemen
Triggeren van execute items in het AUTOM venster is gerepareerd; voorheen werd 100% uitgestuurd
wanneer de input 30% bereikte.
Triggering execute items in het AUTOM-venster is gerepareerd zodat items worden geactiveerd, zelfs
als het execute-venster op dat moment op een andere pagina staat.
Het instellen van de OSC-berichtlengte wordt vastgezet in het AUTOM-venster, zodat het wordt
afgekapt tot 15 tekens. Eerder met OSC berichten langer dan 15 tekens, werd het triggertype
verbroken en werd niet opgeslagen in het showbestand.
De kern van de virtuele MIDI-code is verbeterd, zodat het ontvangen van MIDI-timecode
betrouwbaarder is.
Een probleem met de weergave van imperiale lengtewaarden in het patchvenster is opgelost. Dit
probleem had alleen invloed op de weergegeven waarden; alle ingevoerde waarden waren correct
opgeslagen.

MagicQ versie 1.8.3.0
Nieuwe functies
Vervangen van paletten in cues
Het is nu mogelijk om paletten te vervangen, in één of meer cues, van een cue stack met meerdere
paletten, bijvoorbeeld alle kanalen die de groene palet gebruiken wijzigen naar het rode palet.
In de Position, Colour of Beam vensters drukt u SHIFT en REPLACE PALETTE. Selecteer dan het
palet die dient vervangen te worden, het nieuwe palet, en dan de cue stack waarin ze dienen
vervangen te worden.
Het is mogelijk om een specifieke cue of bereik van cues te selecteren, door het ingeven van de cue
nummers, alvorens de cue stack te selecteren. Als er geen cues gespecificeerd worden, dan zal
MagicQ vragen of je de huidige cue wenst te gebruiken of alle cues in de cue stack.
Enkel en alleen kanalen die al in de cue aanwezig waren, zullen gewijzigd worden, er zullen geen
nieuwe kanalen toegevoegd worden. Kanalen die de originele palet gebruiken, maar zich niet
bevinden in het nieuwe palet, zullen ongewijzigd blijven.
MagicHD timecode output
MagicHD kan nu een tijdcode uitsturen voor de huidige spelende video, ofwel via ArtNet ofwel in
MagicQ (indien draaiend als interne player).
Om deze functie te gebruiken, stelt u eerst het “Timecode Output” kanaal (#047) van de output layer in
op een waarde van 128 tot 136, om te selecteren welke video layer zal gebruikt worden voor de
tijdscode. In het MEDIA venster kan dit gevonden worden onder Output>Control>Encoder D.
Op de interne player, dient u ook “timecode decode” in de settings (Setup, View Settings, Midi
Timecode) in te stellen op “Internal MagicHD”; MagicQ zal nu de tijdscode onmiddellijk ontvangen. U
kunt ook de “timecode generation” instellen op “Art-Net (retransmit), zoals gewoonlijk, om deze
tijdscode door te sturen over ArtNet.
Op de standalone player, zal MagicHD altijd uitsturen via ArtNet indien “Timecode Output” >128 is en
MagicHD uit demo mode is (d.w.z. er is een ChamSys console of een ungelockte MagicQ instantie in
het lokale netwerk).
Andere MagicHD wijzigingen
Video conversie methode in MagicHD gewijzigd voor een snellere decoding en verhoogde kwaliteit.
Welbepaald, achterwaartse weergave van hoge definitie video’s, zou nu veel sneller moeten zijn.
Houdt er wel rekening mee dat u al uw media files opnieuw dient te converteren, om hiervan gebruik
te kunnen maken.
Verhoogde MagicHD decoderingsperformantie. Dit moet stuttering voorkomen in grote video’s, op
gepaste hardware.
De MagicHD conversie voortgangsbar toont nu de ETA aftelling tot de huidige file klaar is met
converteren.

Execute venster sequencing
Het is nu mogelijk, om items in het Execute-venster in te stellen om automatisch te sequensen
volgens de gedefinieerde tijd. Sequencing is mogelijk voor posities, kleuren, beams, FX, cue stacks,
cue’s, macro's en groepen. De volgorde kan in de oplopende volgorde of willekeurig. Één item van elk
type kan tegelijkertijd geactiveerd worden, alle andere items van dat type worden gereleased.
Klik op ASSIGN SPECIAL in het Execute-venster en selecteer Sequence. Kies vervolgens tussen
Sequence en Random. Voer dan een sequentietijd in - dit is de tijd tussen het automatisch activeren /
deactiveren van items.
Als het Sequence-item zich binnen een region bevindt, heeft dit alleen effect op items binnen die
regio. Als het zich niet in een regio bevindt, heeft dit invloed op alle items binnen het execute grid. Alle
itemtypes worden beïnvloed en de volgorde wordt onafhankelijk bepaald - als u bijvoorbeeld zowel
kleuritems als Cue Stacks items in het grid hebt, zal MagicQ de kleuren tegelijkertijd met de Cue
Stacks sequencen. Gebruik makend van de willekeurige volgorde, zal dit ertoe leiden dat een andere
kleur en een andere Cue-stack worden geactiveerd nadat elke sequentietijd is verstreken.
MagicQ past eventuele fade-tijden toe op timing-items in de region/grid waarin het sequence-item zich
bevindt.
Slechts één sequence-item kan op elk willekeurig moment in een regio actief zijn. Slechts één
sequence item buiten een regio kan tegelijkertijd actief zijn.
Execute venster playback/cue stack informatie
Het is nu mogelijk, om speciale items in het Execute-venster toe te wijzen, die de huidige Cue-naam,
Cue-commentaar of resterende Cue-tijd weergeven van een playback of cue stack. Dit kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om speciale opmerkingen van een cue stack weer te geven in het
execute venster.
Druk in het Execute-venster op ASSIGN SPECIAL en selecteer vervolgens Tiimcode and clock. Kies
vervolgens de gewenste playback / cue stack functie. MagicQ vraagt om het playbacknummer of het
Cue Stack-ID.
De resterende cue-tijd is de resterende fade-tijd terwijl de cue fade. Voor een tijdscode, zodra de
huidige cue fade voltooid is, wordt de resterende tijdscode naar de volgende Cue getoond.
Group FX
Het is nu mogelijk om de groep te wijzigen die gebruikt wordt binnen een Group FX, in de programmer
en cue vensters. #0018147
Ondersteuning toegevoegd voor het converteren van Group gebasseerde FX naar kanaal
gebasseerde FX. In het programmer venster, View FX drukt u SHIFT en CONV GROUP FX. Indien de
cursor bovenenste rij staat, zullen alle FX geconverteerd worden, anders zal het FX waarop de cursor
staat geconverteerd worden.
Ondersteuning toegevoegd voor snapshotten van Group FX en Pixelmap FX. #0018546
Visualiser
Visualiser laat toe, dat fixtures gekoppeld aan een object, de kleur van het object wijzigen door het
instellen van de optie Col Obj. Dit werkt nu met standaard dimmers, als ook met kleurenmenging
fixtures.
Het Basic Truss type is niet langer bestaande en zal automatisch geconverteerd worden in Straight
Truss. Het verschik is dat de positie aangegeven worden in het center van de truss in plaats van op
het einde, en de truss draait rond zijn centeras.

Andere wijzigingen
In de Position, Colour of Beam vensters kunt u nu SHIFT drukken en UNLINK PALETTES of SHIFT
en EXPAND PALETTES drukken als snelkoppeling voor het unlinken of expanden van paletten. Het is
mogelijk om een reeks paletten te selecteren met de cursor of een aantal van specifieke paletten, en
deze dan te unliken of expanden.
Generic fixture folder upgedate met meer consistente namen en lange namen toegevoegd voor
makkelijkere identificatie van fixtures.
Opgeloste problemen
Zwaar probleem opgelost waarbij verplaatsen van paletten in Int, Pos, Col, Beam vensters er voor
zorgde dat FX Gebaseeerde FX naar de verkeerde paletten refereerden. Accidenteel een kleurenpalet
verplaatsen, had invloed op FX die gebruik maken van Beam en Pos, alsook kleuren. #0020132
Probleem opgelost waarbij keyboard macro’s, getriggert via het execute venster of via execute
toetsen, niet werkten als het macro venster zich bevond in Data View of Autom View.
Probleem opgelost waarbij keyboard macro’s, getriggert via het execute venster, de eerste stap
verloren, indien de eerste stap een keyboard-toets was. #0019439
Probleem opgelost waarbij de default playback knipperde. #0020442
Probleem reset opgelost, die occasioneel kon optreden bij het verwijderen van heads uit de patch,
wanneer ze actief waren op playbacks. #0020327
Probleem opgelost met tap to time in Chases waarbij de custom attribute delay tijden gewijzigd
werden. #0020122
Probleem opgelost met UNDO na het wijzigen van zaken in het execute grid. De hele grid werd
verwijderd. REDO werkte OK om de hele grid te herstellen. #0020445
Probleem opgelost met Active by Heads - bij gebruik van het keyboard voor het instellen van
intensiteit bij fixtures met VDIM, dit activeerde de niet intensiteitskanaal niet. #0020053
Toegevoegde ondersteuning voor auto groups op een grid van groepen of een grid met individuele
groepen. #0017201
Probleem opgelost met optie “Sync this playback to next” bij gebruik van tijdscode. Voorheen werkte
dit enkel bij manueel drukken van de toetsen. #0018081
Probleem opgelost met Mark Cue die occasioneel niet correct werkten indien gemarkeerde fixtures
voorheen traag uitfaden. #0013265
Probleem opgelost met operator en programmer users waarbij deze geen enkel kanaal konden
aansturen.
Oplossing voor flikkering op scroll bar zodat. Deze voert nu een page up/down uit i.p.v. te springen
naar de positie gebasseerd op waar geklikt was. Dit voorkomt onverwachte grote jumps.
Kleurenpikker: MagicQ standaard gels toegevoegd en GAM gels verwijderd. Oplossing voor gel
selectie wanneer similar gebruikt wordt. Toets toegevoegd om keypad te schakelen tussen zoeken
van gels en instellen fade tijd.
Oplossing voor een probleem op alle platformen waarbij flashtoetsen 2-4 niet konden toegewezen
worden aan macro’s, en de modifier toetsen (SHIFT, CTRL, ALT) werden verkeerdelijk toegelaten.
#0020488

Oplossing voor crash die kon optreden bij het herpatchen van heads, die in gebruik waren op actieve
playbacks. #0020327
MagicQ creëert nu opnieuw thumbnails voor MagicHD scènes. #0016340
Oplossing voor een probleem met prisma visualisatie. Prisma werd getoond op fixtures met geen
prisma bereiken.
Oplossing voor crash op MQ40 en MQ60 consoles die kon optreden bij het te snel verplaatsen van
een venster van en naar een externe monitor.
Gekende problemen
MagicHD file conversie en import is niet actief op Mac OS in deze versie.
Conversie probleem met HD video’s en sound.

MagicQ versie 1.8.2.7
Opgeloste problemen
Oplossing voor opstartprobleem MagicQ PC (meestal onder Windows).
Oplossing voor pan/tilt 16bit/invert probleem op universes hoger dan 128.

MagicQ versie 1.8.2.6
Nieuwe functies
MagicVis prisma visualisatie
MagicVis ondersteunt nu visualisatie van prisma’s (t.e.m. 2 tegelijk). Prisma’s kunnen onafhankelijk
van elkaar roteren, gebruikmakend van ofwel index of continue rotatie.
Het prismatype, gebruikt voor visualisatie van een prismakanaal, wordt bepaald door het icoon dat
gebruikt wordt in de ranges. Een nieuwe klasse van iconen is toegevoegd (class 50), welke een
selectie van prisma’s bevat.
Elke personality file die een prisma kanaal bevat, maar waarvoor nog geen prismakanalen
gedefinieerd zijn, zal terugvallen naar een default; een 8-facetten radiale prisma in het geval van
beam fixtures en een 3-facetten prisma voor alle andere.
Page Holdover
In de Two Page Holdover mode, Cue stacks ingesteld op Activate on page Change, zullen nu
geactiveerd worden ongeacht of er al dan niet cue stacks actief zijn op deze playback. Indien er al
twee cue stacks actief zijn op deze playback, dan zal de langst draaiende automatisch gereleased
worden.
Cue Stack macro R999 toegevoegd voor het releasen van alle hold over cue stacks voor deze
playback.
Cue Stack macro R1000 toegevoegd voor het releasen van alle hold over cue stacks (idem aan ALT
RELEASE).
Andere wijzigingen
Nieuwe optie toegevoegd aan FX’en in de FX editor “Ignore Unused Palettes”. Dit maakt het mogelijk
om een 2 Col FX, welke alle kleuren attributen bevat, toe te passen op fixtures, zonder dat het FX de
kleurenwielen beïnvloedt. Bij het gebruiken van palet gebasseerde FX, zal elke attribuut, gebruikt door
het FX, maar geen waarde heeft in het palet, een zero FX toegepast krijgen. Wanneer deze optie niet
ingesteld is, dan is het gedrag zoals in voorgaande software versies, het FX gebruikt waardes van
gelijkaardige fixtures binnen het FX, of indien er geen gelijkaardige zijn, dan wordt de default waarde
van de attribuut gebruikt.
Het is nu mogelijk om Group FX te gebruiken op Duplicated heads. Indien Include Elements
geselecteerd is, dan zal het groep gebaseeerde FX werken over alle elementen van de fixtures in de
groep, en dit volgens de geselecteerde groep spreiding – Group, All Chans, of Within Chans.
Het is nu mogelijk om console messages te beperken tot de net session waarin de console werkt. Stel
de optie Setup, View Settings, Windows, Messages in op Net Session.
Opgeloste problemen
Verbeterde behandeling van Patch wijzigingen in multi console systemen met grote show files, om te
een overflow te voorkomen van communicatie links. Kleine wijzigingen zullen gebeuren zonder een
volledige hersync, terwijl grote wijzigingen ervoor zullen zorgen dat de slave hersynct wordt.
Oplossing voor multi console channel control bij gebruik van Selected, Programmer, Active en Last
Active, One Head mode op fixtures gepatcht op universes hoger dan 128.
Oplossing voor multi console control op duplicated heads bij gebruik van Programmer, Active en Last
Active modes.

Time-out verhoogd met betrekking tot initialisatie en multi console sync, bij gebruik van grotere show
files. Verzekeren dat de console die voorheen master was; starten op een netwerk zondere andere
masters, zorgt ervoor dat deze steeds master wordt.
Oplossing voor status boodschappen in Setup, View System, View Status op de multi console status
tab. Slave consoles tonen nu een meer gedetailleerde vooruitgangsinformatie bij het syncen.
Multi console Sync Auto Takeover mode – behandeling van grote showfiles zodat de slave niet
accidenteel een master wordt.
Oplossing voor herordenen van timecode cue stacks met cues met dezelfde timecode waardes.
#0019982
Oplossing voor release van LTP kanalen FX wat kon zorgen voor een flick op het einde van de
release. #0019974
Oplossing voor reset bij gebruik van merge kolom, in patch venster, bij fixtures met duplicated
elements. #0020003

MagicQ versie 1.8.2.2
Nieuwe functies
Het is nu mogelijk om een snapshot te recorden direct in een cue gebruikmakend van de REC +THRU
snelkoppeling, of in record options via REC TYPE en selecteren van REC SNAPSHOT. De
programmer wordt niet beïnvloed door de record.
Opgeloste problemen
Oplossing voor Multi console control (inclusief Net Sessions) bij gebruik van meer dan 2 consoles.
Oplossing voor FX tracking in een cue stack, updaten van een cue kon er voor zorgen dat de tracking,
van voorheen, stopte. Was enkel van toepassing in recente beta’s.
Oplossing voor paste functies toegevoegd in v1.8.2.1 welke voor een reset zorgde bij het plakken van
één enkele cel.
Oplossing voor MagicQ keyboard shortcuts – CTRL copy en paste options werden niet genegeerd tot
een herstart.
Oplossing voor RANDOM volgorde van een FX met duplicate elements.
Oplossing voor Stadium Wing execute toetsen 9 en hoger – indien ingesteld op toggle, dan werden ze
geactiveerd op 0% i.p.v. 100%.
Oplossing voor detecteren van aantal poorten en RDM configuratie van ArtNet nodes die ArtNet 4
ondersteunen.

MagicQ versie 1.8.2.1
Nieuwe functies
Verbeterde UNDO functie
MagicQ UNDO kan nu ingesteld worden zodat alle acties kunnen ongedaan gemaakt worden, met
uitzondering van een paar kleine zaken i.v.m. bestands gerelateerde functies zoals laden van een
nieuwe showfile. In Setup, View Settings, Prog tab stelt u “Undo mode” in op “Undo programmer and
actions”.
Initieel, wanneer UNDO ingedrukt wordt, zal om het even welke actie in de programmer ongedaan
gemaakt worden, zoals wijzigen in head selectie, head attributen zoals Int, Pos, Col, Beam. Nogmaals
opnieuw drukken van UNDO zal om het even welke programmer wijzigingen ongedaan maken voor
een max. van 4 undo stappen. Na dit zal UNDO starten met het ongedaan maken van acties inclusief
Record, Set, Move, Copy, Remove, en Patch bewerkingen.
Het is mogelijk om, om het even welke actie opnieuw uit te voeren (REDO) via SHIFT + UNDO.
Wanneer sommige wijzigingen ongedaan gemaakt zijn, dan is het niet mogelijk, eens een nieuwe
actie uitgevoerd is (zoals recorden van een nieuwe cue), om een REDO te doen van acties die
voorheen ongedaan gemaakt werden. De nieuwe actie, en acties voorheen die niet ongedaan
gemaakt zijn (of welke herdaan zijn) kunnen ongedaan gemaakt worden.
Druk CRTL en UNDO om het undo historiek venster te openen. In het UNDO historiek venster is het
mogelijk om naar en naar achter te springen in de UNDO historiek.
De UNDO historiek wordt gereset bij het laden van een nieuwe showfile, of herstarten van de console.
De toolbar ondersteunt nu Undo, Redo en Undo historiek in het edit menu. Shortcuts zoals CTRL Z en
CTRL Y worden ondersteund voor UNDO en REDO respectievelijk.
Houdt er rekening mee dat deze functie “beta” is en undo acties problemen kunnen veroorzaken in de
showfile, daarom raden wij ten strengste aan om de show regelmatig te bewaren met verschillende
namen en een back-up te maken op USB stick.
Ondersteuning voor Find in MagicQ vensters
MagicQ ondersteunt nu de Find (zoek) functie welke zoekt in tekstvelden van het huidige gefocust
venster.
In de toolbar selecteer je Edit, Find of druk de short cut CTRL F. Als alternatief op consoles, druk je
CTRL en CURSOR RIGHT. Geef dan de tekst in waarnaar je wil zoeken. De find kan ook gebeuren
door de tekst in te tikken op de command line en dan één van de voorgaande methodes te gebruiken
om de Find operatie te starten.
Om opnieuw voorwaarts te zoeken, drukt u weer CTRL en CURSOR RIGHT. Om opnieuw
achterwaarts te zoeken drukt u CTRL en CURSOR LEFT.
De CTRL F short cut werkt op Pc/Mac wanneer de MagicQ keyboard mode ingesteld is op Normal. In
alle andere MagicQ keyboard modes openen de CTRL en keyboard toetsen een MagicQ venster.

Ondersteuning voor kopiëren en plakken naar externe applicaties via het klembord
MagicQ ondersteunt nu kopiëren en plakken naar externe applicaties zoals Word, Excel en
teksteditors.
In de toolbar selecteer je Edit, Copy of druk de short cut CTRL C. Het item bij de cursorpositie in het
gefocuste venster, of meerdere items indien cursor selectie actief is, zullen gekopieerd worden naar
het klembord. In de externe applicatie kan CTRL V (of plakken) gebruikt worden om de informatie te
plakken.
Het is mogelijk om snel alle items in een venster te selecteren via de toolbar door het selecteren van
Edit, Select All of gebruikmakend van de short cut CTRL A.
Het is eveneens mogelijk om te kopiëren en plakken in MagicQ, van externe applicaties. In de externe
applicatie gebruik je CTRL X of Copy om gewenste date te kopiëren naar het klembord. In MagicQ
gaat u naar het venster waar u wenst te plakken, selecteer met de cursor de gewenste cellen en in de
toolbar selecteer je Edit, Paste of druk CTRL V. De data zullen geplakt worden in het MagicQ venster.
MagicQ ondersteunt enkel plakken van tekstdata, meestal namen van items. Bij het plakken in
meerdere geselecteerde cellen, verifieert MagicQ of het aantal data in het klembord overeenkomt met
het aantal geselecteerde cellen. Extreme voorzichtigheid dient genomen te worden bij het plakken in
MagicQ.
De CTRL C, CTRL V en CTRL A shortcuts werken enkel op Pc/Mac wanneer de MagicQ keyboard
mode ingesteld is op Normal. In alle andere MagicQ keyboard modes openen de CTRL en keyboard
toetsen een MagicQ venster.
Col Tags
MagicQ ondersteunt nu Col Tags voor elk van de cue stacks. Stel de Col Tag in bij de Cue Stack,
Options, Function. Wanneer een Col Tag ingesteld is voor een cue stack, dan wordt de Col Tag
getoond in de playback legende boven de playback fader en toetsen.
De RGB leds op de MQ500 en Stadium Wing playbacks kunnen ingesteld worden om de kleur van de
Col Tags te tonen. In Setup, View Settings, View Windows stel je Playback, Playback Col Tags in op
Cue Stack.
In het patch venster is het nu mogelijk om te sorteren volgens Col Tag.
Auto Groups bevat nu ook een optie om automatisch groepen aan te maken op basis van Col Tags.
MagicVis gobo’s
MagicVis ondersteunt nu de visualisatie van twee gobo’s tegelijkertijd. De twee gobo’s kunnen ook
onafhankelijk van elkaar geroteerd worden, indien ondersteund door de fixture.
Andere wijzigingen
Optie toegevoegd aan Setup, View Settings, Playbacks, Split Crossfade om crossfaden toe te laten op
playback 2 of op playback 2 en 3.
Het is nu mogelijk om de tekst te editeren in het keyboard venster, gebruikmakend van de cursor
toetsen, backspace en delete, wat toelaat om tekst in te voegen in een bestaande tekst. Wanneer het
keyboard venster geopend wordt, wordt de edit mode standaard geactiveerd. Voor systemen zonder
muis, touch of klavier is het nog steeds mogelijk om het keyboard venster te gebruiken, toets per
toets, druk CURS DOWN om de edit box te verlaten en dan is het mogelijk om de individuele toetsen
te selecteren met de cursor toetsen en op ENTER te drukken. Om terug te gaan naar het editeren,
CURS UP tot helemaal bovenaan.

Opgeloste problemen
Oplossing voor RGB fixtures zonder intensiteit, maar met toegevoegde VDIM, default RGB on nu en
LTP controle zodat aanzetten van de intensiteit ook de output aanzet in het wit.
Oplossing voor Intensity venster bij controle van multi element VDIM heads.
Oplossing voor probleem bij het terug stappen in een cue stack met FX tracking. Dit was enkel
bestaande in beta 1.8.2.0.
Oplossing voor probleem waarbij verkeerde data verwijderd werd wanneer je items verwijderd uit het
View Palette venster. Trad op indien cursor één van de eerste drie kolommen selecteerde als ook de
attribuut kolommen.
Oplossing voor reset bij gebruik van pixelmap bounce FX op grids met breedte van 1 kolom of hoogte
van 1 rij.
Probleem opgelost bij het vervangen van een cue op een actieve playback (replace, niet merge). Dit
betekende dat de cue engine niet upgedate werd tot wanneer de playback gereleased werd.
Bij het kopiëren van cues naar een cue stack op een andere cue stack van een andere playback, de
Halt, Move When Dark en andere settings van de bron cue stack worden nu behouden.

MagicQ versie 1.8.2.0
Nieuwe functies
Page Holdover
MagicQ ondersteunt nu “two page holdover” waarbij het mogelijk is twee cue stacks, van verschillende
pagina’s, simultaan actief te hebben op één playback. Voorheen was het niet mogelijk om toegang te
krijgen tot cue stacks, van andere pagina’s, op één dezelfde playback. De playback was geblokkeerd
tot de actieve cue stack gereleased werd, of tot deze getransfereerd (Shift + SEL) werd naar een
andere playback.
In Setup, View Settings, Playback stelt u “Page Holdover” in op “Two Page Holdover”.
Wanneer een actieve cue stack in holdover mode is, wordt het playback legende gebied opgesplitst in
een smal gebied onderaan. Dit toont de pagina en naam van de cue stack in holdover. Volledige
toegang is dan beschikbaar om een andere cue stack te starten op een andere pagina. De faders en
toetsen bedienen de nieuwe cue stack.
Wanneer twee cue stacks actief zijn op dezelfde playback, zal bij het wisselen van pagina tussen deze
twee respectievelijke pagina’s, zal ook de legende omgewisseld worden. De cue stack van de huidige
pagina wordt altijd bovenaan getoond, terwijl de holdover cue stack altijd onderaan getoond wordt.
Om wijzigingen te maken in een cue stack die in holdover staat, keert u eerst terug naar de pagina
waarop deze geactiveerd was, en gebruik dan de toetsen en faders.
Page holdover wordt best gebruikt op de hoofd playbacks waar een volledige legende beschikbaar is
voor de playback status. Op MagicQ Extra wings, MagicQ Playback wings en MagicQ Execute wings
zal de bovenste lijn de naam van de cue stack van de huidige pagina tonen, en de onderste lijn
knippert de naam van de cue stack in holdover.
Page holdover kan gebruikt worden met playbacks ingesteld op Default Cue Stack op dezelfde manier
als bij normale cue stacks. De cue stack van pagina 1 van de default cue stack kan gereleased
worden van pagina 1 of elke andere pagina waar er geen andere specifieke cue stack gerecord is.
Het is mogelijk om alle playbacks te releasen die in holdover mode staan via ALT + RELEASE. Er is
ook een inbuilt macro voor RELEASE ALL HOLDOVER welke kan toegewezen worden aan om het
even welke toets. ALT + RELEASE heeft geen invloed op cue stacks welke ingesteld zijn als “Master
affect level” op “No”.
Wanneer cue stacks in holdover staan, dan gebruiken deze vrije playbacks op dezelfde manier als
een execute venster, er is een algemene limiet van 202 actieve playbacks/executes.
Page levels
Het is nu mogelijk om levels te bewaren gekoppeld aan de hoofd playbacks en additionele wing
playbacks die gebonden zijn aan de hoofd playbacks. Wanneer de hoofdpagina gewijzigd wordt naar
een nieuwe pagina, dan zullen de levels ingesteld worden voor de playbacks in overeenstemming met
de bewaarde status. Dit betekent dat een “Song” altijd zal starten met hetzelfde playback levels. Als
de fysische fader zicht niet op het gewenste level bevindt, dan dient het level in overeenstemming
gebracht te worden, alvorens de fader controle heeft over de playback.
Om de levels van een pagina te bewaren, gaat u naar het Page venster en gebruik de SAVE LEVELS
en CLEAR LEVELS soft toets. De levels worden bewaard in de show file en kun op om het even welk
moment geüpdatet worden door opnieuw gebruik te maken van de SAVE LEVELS.
Om de koppeling in te stellen tussen playbacks op wings en de hoofd playbacks, gaat u naar Setup,
View System, View Wings en stel het gewenste “Tie” veld in op “Main”.

Cue stacks kunnen ingesteld worden om te activeren en releasen bij een pagina wissel, zodat
wanneer een nieuwe pagina geselecteerd wordt, één of meer cue stacks geactiveerd wordt op het
gewenste level.
Visualiser models
MagicVis bevat nu een bibliotheek van basismodellen met mensen en meubilair objecten. De demo
shows zijn aangepast en bevatten nu modellen wat een beter demo ervaring geeft.
De plot views tonen een omlijning van het model.
MagicVis heeft een nieuw drape object. De drape (gordijn) kan aangepast worden om te passen in
om het even welke ruimte en diepte, wave grootte en random verschijnen van de vouwen kunnen
allen aangepast worden. De vouwen kunnen parallel lopen tot aan de bovenkant van het gordijn alsof
ze werden opgehangen op een trek, of uitgevlakt alsof ze werden gestapeld op een vlak.
User settings
Het is nu mogelijk om users zodanig in te stellen, dat er automatisch user settings geladen worden bij
het wisselen van user. Voor elke user in Setup, View System, View Wings, View Users, stelt u het
“Load Settings” veld in op “Yes”. Bij het wisselen van user, worden de settings voor de oude user
bewaard en worden de settings voor de nieuwe user geladen. Settings voor elke user worden
automatisch bewaard in settings files genaamd user_xxxxxx.set waarbij user de gebruikersnaam is.
User settings worden op dezelfde manier bewaard als bij SAVE SETTINGS en LOAD SETTINGS,
d.w.z. inclusief alle show settings, la-youts en keyboard macro’s.
Andere wijzigingen
Nieuw veld toegevoegd aan personalities – “Longer Name” in de head editor. Dit veld is een alias voor
de korte naam van de head, wat een verbeterde beschrijving mogelijk maakt van de fixture. De
manufacturer, short name, en mode blijven gebruikt voor het samenstellen van de filenaam.
Ondersteuning voor weergave en input van lengtes in imperial units – feet en inches en gewichten in
ponden. In Setup, View Settings stelt u Unit of Measurement in voor weergave van units in Imperial en
om ingave mogelijke te maken in Imperial. Wanneer ingesteld op metric, is het nog steeds mogelijk
om ingaves te maken in voet gebruikmakend van ‘ of / scheidingsteken. Bv. geef in 12/ of 12’ foor 12
voet en 12/4 of 12’4 voor 12 voet 4 inches.
Bij het tracken van duplicated elements, als een cue duplicated element 1 bezit, maar geen andere
elementen, dan wordt elke ander getrackt element verwijderd. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk is om
van gereduceerde elementen terug te gaan naar controle van alle duplicated elementen.
Virtuele dimmers worden nu ingevoegd in de visualiser.
Soft toets B toegevoegd in Output – View plan om snel terug te keren naar User Grids naar Group
Grids.
Bij het verplaatsen van groepen in het group venster, blijven group masters nu de verplaatste groep
volgen.
View Names toegevoegd Outputs, View Chans, View DMX om het makkelijker te maken om de output
van specifieke DMX-kanalen terug te vinden.
In Outputs, View Heads is het mogelijk om CTRL en SHIFT te drukken en zo de 16bit RAW DMX
output waardes te zien.
Wanneer Setup, View Settings, Timecode decode optie is ingesteld op None, dan negeert MagicQ nu
elke ontvangen LTC of MIDI-timecode.

File Manager onthoudt nu de sorteer optie bij het laden van show files.
Verhoogt aantal ingebouwde col tag kleuren naar 20 en de selectie boxen gewijzigd zodat ze kleuren
tonen. Mogelijkheid toegevoegd om te sorteren volgens col taf als extra sorteer optie in de patch.

Opgeloste problemen
Probleem opgelost met tracking van FX in tracking modes bij het jumpen of terug stappen in een cue
stack.
Probleem opgelost bij het recorden van timecode wat ervoor kon zorgen dat de verkeerde tijden
werden upgedate als de cues bezig waren met faden.
Probleem opgelost in Output view bij gebruik van filters van soft toets B, kon vast komen te zitten in
Park View. Ook probleem opgelost voor soft-toets D naar View ALL.
Probleem opgelost met het releasen van attributen, deze werden niet correct ge default.
Probleem opgelost met Execute venster bij het instellen van button type of button colour voor
meerdere toetsen, de cursor selectie ging verloren. #0019222
Probleem opgelost i.v.m. connectie met MagicQ wings in Ubuntu Linux. Dit kwam door verkeerde
rechten van USB devices voor 1.8.0.3.
Probleem opgelost met geïnverteerde projecties die verschenen op de achterzijde van objecten in de
visualiser wanneer schaduwen uitgeschakeld waren.
MagicQ aangepast om MIDI-noten te aanvaarden bij messages met velocity van 0 als MIDI off noten.
Dit beïnvloedt alle producten.
Oplossing voor Prog, View FX en Cue, View FX views bij het tonen van Group FX voor fixtures zonder
bepaalde attributen, waarbij sommige rijen ontbraken, zoals Colour FX op Colour wheel fixtures.

MagicQ versie 1.8.0.7 – enkel Linux
Opgeloste problemen
Probleem opgelost waarbij MagicQ de files niet correct bewaarde indien OS was ingesteld op een
lokale taal welke als decimaal punt , gebruikt i.p.v. ...

MagicQ versie 1.8.0.6 – enkel Linux
Opgeloste problemen
Probleem opgelost waarbij wings geen verbinding konden maken met MagicQ in Ubuntu Linux build.

MagicQ versie 1.8.0.5
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met encoder test.

MagicQ versie 1.8.0.4
Opgeloste problemen
Oplossing voor dialoog boxen waarbij niet alle toetsen getoond werden.
Herladen van exexcute venster bij het triggeren van toetsen via OSC.

MagicQ versie 1.8.0.3
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het aanpassen van de size in een group grid wanneer niet alle heads waren
toegewezen aan het grid (bv. sommige stonden onderaan als reserve), wat kon leiden tot een reset.
#0017925, #0019283
Indien MagichD crasht bij het opstarten, dan zal er niet automatisch geprobeerd worden om MagicHD
opnieuw te openen bij het herstarten van MagicQ.
Ubuntu Linux
MagicQ PC voor Linux ondersteunt nu Ubuntu 14.04, 16.4 en 18.04.
CMV converter en MagicHD conversie opgelost in Linux.
Ondersteuning voor 32bit Linux is gestopt vanaf deze versie.
High DPI screen scaling op Linux is standaard uitgeschakeld, wij refereren naar de installatie sectie
van de handleiding i.v.m. instructies hoe dit in te schakelen.
Andere wijzigingen
Demo shows upgedate met laatste headfiles.

MagicQ versie 1.8.0.2
Nieuwe functies
Fixture selectie type toegevoegd bovenaan het patch venster.
Ondersteuning voor het instellen van één of meer cues in een cue stack, op de huidige ontvangen
timecode. Stel een tijdscode waarde / in bij het Wait veld. Eveneens ondersteuning voor TC tracks en
Macro view bij het instellen van timecode stappen.
Ondersteuning toegevoegd voor meer dan 100 items in de select dialoog box met up en down
scrollen. Dit laat toe om uit meer dan 100 paletten te selecteren voor palet gebaseerde FX’en.
Optie voor het locken van crossfader aan PB15 voor Stadium MQ500. #0018119
Nu dat QuickQ een oplossing biedt voor basis gebruikers, is de MQ40N aangepast zodat deze niet
meer standaard in een Simple mode opstart. Dit laat toe om de MQ40N automatisch te laten starten in
execute full screen mode. MQ40N wordt nu een oplossing voor meer geavanceerde volledig licht
geprogrammeerde installaties, waarbij QuickQ de oplossing is voor basic installaties.
Automations toegevoegd voor triggering van items in het execute venster via Automs – Exec Activate,
Exec Release, Exec Level, Exec Toggle.
Overnemen paletten van andere consoles
Twee nieuwe functies zijn toegevoegd aan het View Palette venster welke het eenvoudiger maken om
paletten op te nemen via DMX input – CAPTURE PALETTE en AUTO CAPTURE.
Om DMX opname te gebruiken, dient u in Setup, View DMX I/O alles juist in te stellen voor het correct
ontvangen van data via netwerk of via MagicDMX.
In het View Palette venster gebruikt u de NEXT of PREV toetsen om naar een lege palet te gaan.
Gebruik dan de CAPTURE PALETTE soft toets om de waardes op te nemen voor dit palet type
(Intensity, Pos, Colour, Beam) en ze op te slaan in het palet.
Indien op dat moment geen heads geselecteerd zijn, dan gebeurt de opname voor alle heads, anders
zal enkel en alleen data opgenomen worden, voor heads die op dat moment geselecteerd zijn.
Voor AUTO CAPTURE, drukt u SHIFT + AUTO CAPTURE. MagicQ zal nu automatisch een palet
opnemen, van dit palet type, en dit bewaren in een vrije palet, telkens de DMX input wijzigt. Druk op
STOP om de automatische opname te beëindigen van paletten. Om deze functie te gebruiken met
een andere console, dient u eerst de DMX input in te stellen en dan op AUTO CAPTURE te drukken.
Op de andere console selecteer je dan, één voor een, al de verschillende paletten, die je wenst op te
nemen. MagicQ zal detecteren wanneer andere data ontvangen wordt en zal een nieuwe palet
aanmaken voor elke geselecteerde palet.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij MagicHD waarbij block artifacts getoond werden aan de linkerzijde van de
video. Deze bug werd geïntroduceerd in v1.7.3.8. #0017014
Reset probleem opgelost bij het verwijderen van fixtures uit de patch wanneer het FX live was in de
programmer. #0019177
Oplossing voor probleem waarbij de Confirm Save dialoog een extra .shw toevoegde aan de filenaam.

Oplossing voor probleem met het instellen van BPM speed op een FX en Chase gebruikmakend van
de soft-toets, de BPM werd aanvaard als een tijd.
Probleem opgelost bij recente beta’s in het output venster bij gebruik van View filters, waarbij het
venster geblokkeerd werd in View Parked.
Herordenen van FX met VDIMs opgelost. #00017677
Selectie van duplicate elements met VDIMs opgelost.
Oplossing voor Colour FX voor het gebruik van UV/Lime attributen i.p.v. Colour speed.
Oplossing voor remote control van MQ500.
Oplossing voor intensity wiel legend van MQ500 en verbeterde weergave.

MagicQ versie 1.8.0.1
Opgeloste problemen
Crash probleem opgelost bij het verwijderen van fixtures in de patch, waaraan een FX was
toegevoegd. #0019177
Probleem opgelost met MagicHD output die gedimd werd bij het faden tussen twee verschillende
layers. #0017145

MagicQ versie 1.8.0.0
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met dialoog boxen die verdwenen bij het aanklikken, in Linux KDE Plasma.
#0019148, #0008121
Probleem opgelost met het patch venster, er werd een leeg document geprint. #19210

MagicQ versie 1.7.9.9
Nieuwe functies
Duplicated heads
Duplicated heads geven een zeer intuïtieve manier van het behandelen van heads met meerdere
elementen als één enkele fixture met één enkel groep en één enkelvoudige personality file.
Alle personalities in de MagicQ bibliotheek, die controle hebben over meerdere elementen, zijn
geconverteerd naar Duplicated Heads. Personalities die voorheen Before, After en Repeat waren, zijn
nu gewijzigd naar Duplicated.
MagicQ ondersteunt nog steeds meerdere elementen heads van oudere show files en van user
personalities, maar alle nieuwe shows en personalities dienen Duplicated heads te gebruiken.
In toekomstige versies van MagicQ zal de ondersteuning voor meerdere element heads verwijderd
worden en alle heads zullen automatisch geconverteerd worden naar Duplicated wanneer de
personality geladen wordt.
Verbeterde Prog vensters en Cue venster hoofdingen bij het tonen van duplicated heads. Verbeterd
cue venster dat alle fixture VDIMs, voor de fixture, op één lijn tonen.
Andere wijzigingen
MagicVis ondersteunt nu kleurenmenging fixture met enkel AW mixing, zoals de Chauvet Strike Sabre
fixtures.
Verhoogd aantal mogelijke modes per fixture van 30 naar 50.
Bij het morphen van een fixture met VDIM naar een fixture zonder, wordt de VDIM automatisch
verwijderd.
Nieuwe automation toegevoegd die random selectie van cue stacks ondersteund binnen een cue
stack bereik.
Opgeloste problemen
Reset probleem opgelost bij het tegelijkertijd benoemen en recorden van paletten en en een naam
langer dan 15 karakters. #0017885, #0018420
Oplossing voor probleem met duplicated elements. #0018742, #0018793, #0018837, #0018744,
#0018819
Oplossing voor update probleem bij het wijzigen tussen Ind en Dup mode in Patch – De Cue engine
werd niet onmiddellijk upgedate.
Oplossing voor het behouden van de Patch col tags bij het wijzigen van het DMX adres, morphen en
klonen.
Oplossing voor display probleem in Prog en Cue venster bij het toevoegen van Pixelmap FX op
dimmers.
Oplossing voor pixelmapping op fixtures met duplicated elementen.
Oplossing voor weergave van tekst bij playbacks die gebruikmaken van snapshots. #0018736
Oplossing voor probleem met file manager advanced serach. #0017017

Oplossing voor probleem met user management om te verzekeren dat nieuwe shows starten met de
correcte permissie.
Output venster, View Heads = view selection selected/all wijzigt nu wanneer je View
Vals/Raw/Playback wijzigt.

MagicQ versie 1.7.9.8
Deze versie is verwijderd wegens problemen met multi element heads.

MagicQ versie 1.7.9.7
Opgeloste problemen
Oplossing voor patchen van verschillende generic fixtures, inclusief MagicHD en Pixmaps. Dit was
verbroken in v1.7.9.6.

MagicQ versie 1.7.9.6
Nieuwe functies
User Management
Ondersteuning toegevoegd voor het toewijzen van Execute pagina’s aan users, dit om het mogelijk te
maken bepaalde pagina’s te verbergen voor gebruikers.
Nieuwe user types “Programmer” en “Operator” toegevoegd. “Programmer” kan record, remove en
modify show data maar kan geen settings wijzigen. “Operator” kan niet recorden of ook geen settings
wijzigen.
Duplicated personalities
Independent mode
Het is nu mogelijk om Duplicated heads in te stellen als Duplicated of als Independent mode in de
Patch, View Heads – scrol naar rechts tot aan de “Independent” kolom.
Wanneer ingesteld op “Dup” elementen 2 en erboven zullen duplicaten zijn van element 1 wanneer ze
niet expliciet in de programmer zijn of actief op een playback.
Wanneer ingesteld op “Ind” zullen alle elementen onafhankelijk werken en actief gemaakt worden in
de programmer en geprogrammeerd worden in cues.
Default waarde voor dit veld komt uit de head editor waarhet mogelijk is om per kanaal “Independent”
in te stellen. Wanneer een head gepatcht is, dan zal MagicQ de default waarde gebruiken, uit de head
editor, voor elk kanaal. Indien één of meer duplicate elementen 2 of hoger is ingesteld als
Independent in de personality, dan zal de head getoond worden als independent in het Patch venster.
De instelling in het patch venster overschrijft de instelling in de Head Editor, wat toelaat de optie per
head verschillend in te stellen. Gebruikers dienen deze instelling in te stellen in de Patch, niet in de
Head Editor.
Andere Duplicated head wijzigingen
Wanneer duplicated heads ingesteld zijn op Independent, dan is het nu mogelijk om ze te swappen
zodat de elementen omgekeerd worden. Dit was voorheen enkel mogelijk met de oudere stijl van
meerdere head elementen, niet met duplicated heads.
Duplicated heads worden nu ondersteund in de Group grids. Standaard bevatten grids van groepen
geen duplicated elementen. Om de grid uit te breiden met duplicated elementen, gaat u naar View
Outputs, View Plan, gebruik soft toets C om Mukt Head aan te zetten, druk dan op de RECREATE
GRID soft toets. De grid zal nu uitgebreid worden en de duplicated elementen bevatten. Denk er aan
dat MagicQ de breedte en hoogte gebruikt van de Head Editor, View General, Multi tab om te bepalen
hoe de elementen georganiseerd zijn in de grid.
Het is nu mogelijk om een willekeurige volgorde in te stellen bij duplicated elements, gebruikmakend
van REORDER HEADS, RANDOM in Prog venster.

RDM
Nadat RDM fixtures gevonden zijn in de Net Manager, bewaart MagicQ nu RDM details, inclusief
fixture UID, mode en start adres, in de show file, wat toelaat configuraties van de fixtures opnieuw te
herstellen. Dit laat, op een RDM lighting rig toe, de gekende status opnieuw te herstellen via RDM,
nadat er accidenteel wijzigingen gebeurt zijn. In Net Manager, ga naar VIEW RDM en druk op
DISCOVER ALL en dan Get INFO. De fixture data zal opgeslagen worden in de show, wanneer de
show de volgende maal bewaard wordt.
Wanneer de show herladen wordt, zal MagicQ ook de fixture RDM data laden, maar er verder niets
mee doen, dit verzekert, eens de fixture RDM data gevonden is, deze ook behouden blijft in de show
file. Om de fixtures configuratie te forceren volgens een oude showfile, gaat u naar Net Manager,
View RDM, en druk SHIT en RESTORE ADDRESS. Voor elk van de RDM fixtures in de show file, zal
MagicQ nu proberen om de mode en adres in te stellen volgens de bewaarde waardes.
Ondersteuning toegevoegd voor ophalen en instellen van fabrikant specifieke settings via RDM. In Net
Manager selecteert u View RDM, View PIDS. MagicQ toont een lijst van alle PID’s ondersteunt door
de fixture, inclusief de standaard PID’s en fabrikant specifieke PID’s. Het is mogelijk om waardes in te
stellen voor de fabrikant specifieke PID’s indien dit ondersteund wordt.
Ondersteuning toegevoegd voor het loggen van fixture RDM data naar een file. In Net Manager, View
RDM, drukt up op View PIDs en LOG RDM. De data wordt toegevoegd aan de file rdm.csv in de log
folder.
Andere wijzigingen
Verhoogd aantal playback pagina’s van 200 naar 500.
Ondersteuning voor Large Text Mode – dit verhoogt de grootte van het lettertype en reduceert het
aantal rijen in spreadsheet vensters. In Setup, View Settings, Window tab, stel BIG TEXT MODE in op
Large.
Verbeterede Stadium Single Monitor panel versie op PC/Mac systemen, deze bevat nu ook playback
faders en legendes.
Wanneer een playback een Move When Dark uitvoert, dan wordt dit getoond in de playback legende.
Opgeloste problemen
Oplossing voor updaten van paletten dat er voor zorgt dat in een lopend FX de paletten onmiddellijk
upgedate worden – dit heeft invloed op updaten van paletten in de Intensity, Pos, Colour, Beam
vensters en bij gebruik van soft palettes in het execute venster. #0015797
Oplossing voor kanalen die gereleased worden in cue stacks, ingesteld als Chase, deze gebruiken
vanaf nu de ingestelde chase time, voor dat attribuut type, om uit te faden alvorens te releasen.
#0018679
Oplossing voor reset bij het importeren van data komende van files met random/volledig incorrecte
content.
Oplossing voor morphen naar fixtures met duplicate elementen.
Oplossing voor probleem waarbij visualiser items niet automatisch bewaard werden na het wijzigen.

MagicQ versie 1.7.9.5
Opgeloste problemen
Ondersteuning toegevoegd voor MiniWing firmware versie 5. Laatste MiniWings hebben firmware
versei 5. DMX ouput bij deze producten is enkel en alleen beschikbaar vanaf versie 1.7.9.5 van
MagicQ.
Oplossing voor reset in Output View, View Grid, head test bij het verplaatsen in de grid.
Verzekert dat de Power fail dialoog getoond wordt wanneer powerfail en plot venster open staan.
Oplossing voor de nieuwe optie Programmer overides HTP #0018094.
Oplossing voor duplicate personalities met meerdere intensity kanalen #0018109, #0017698.

MagicQ versie 1.7.9.4
Nieuwe functies
Simple Pixelmap FX
MagicQ ondersteunt nu eenvoudige pixelmapping die werkt op groepen, zonder de meer
geavanceerde MagicQ Pixelmapper te moeten patchen.
Om een Pixelmap FX toe te passen, selecteert u een groep, druk op ADD FX en selecteer een FX van
de Pixelmap categorie.
Pixelmap FX worden weergegeven aan de hand van de Group grid welke standaard een vierkante
grid is. In het groep venster drukt u op VIEW GRID om de grid te bekijken en te bewerken die
verbonden is aan die groep.
Group grids zijn gescheiden van normale grids. In output venster, View plan kan encoder A gebruikt
worden om de normale grids van 1 tot 100 te selecteren en een grid voor elke groep.
Groep grids kunnen enkel en alleen heads bevatten uit die groep.
Houdt er rekening mee dat Simple Pixelmap FX niet ondersteund werden in vorige versies. Show die
gebruikmaken van Simple Pixelmap FX kunnen geladen worden in vorige versies, maar de Pixelmap
FX zullen niet werken.
Controle van ArtNet nodes
MagicQ ondersteund nu het direct configureren van ArtNet nodes. In Setup, View DMX I/O drukt u op
de Net Manager soft toets en View ArtNet.
Het IP-adres van de node, naam en start adres kan geconfigureerd worden.
Ondersteuning voor RDM ArtNet nodes
MagicQ ondersteunt nu RDM nodes – in Setup, View DMX I/O gaat u naar View RDM.
Druk op de DISCOVER ALL soft toets om te zoeken naar all RDM devices op de aangesloten ArtNet
nodes, die RDM ondersteunen. Enkel en alleen ArtNet universes die geconfigureerd zijn in DMX I/O
zullen gecontroleerd worden. Indien nodig, druk SHIFT en GET TOD om de tabel van devices te
bekomen. De fixture informatie dient normaal automatisch ontvangen te worden, in sommige gevallen,
kan het nodig zijn, te drukken op de GET INFO toets. Druk SHIFT en CLEAR RDM om de lijst van de
RDM devices te wissen via de Net Manager.
Het DMX-adres en mode kunnen direct ingesteld worden van in MagicQ.
Device uren , lamp uren, lamp starts, lamp status tezamen met sensor informatie is voorzien
bovenaan het venster, voor de fixture waarop de cursor geplaatst is. Cursor op en neer voor het
bekijken van date van andere fixtures.
Het is mogelijk om enkel te filteren volgens een specifieke universe, gebruikmakend van soft-toets A
en om dit in te stellen op View Universe of View All

Patchen van RDM fixtures in MagicQ
De Patch RDM soft toets wordt gebruikt om head te patchen waarop de cursor staat, in de MagicQ
show, wanneer de nog niet gepatcht is. Druk SHIFT + PATCH ALL RDM om alle gelijste heads te
patchen in MagicQ. Denk er aan, indien de view gefilterd is op één universe, dan zullen enkel de
heads van deze ene universe gepatcht worden in MagicQ. Met deze functies wordt het adres en de
mode niet gewijzigd van de fysische fixtures, de head wordt gepatcht in MagicQ gebruikmakend van
zijn huidige mode en adres.
Manueel herpatchen
De MANUAL REPATCH soft-toets wordt gebruikt voor het manueel herpatchen of heradresseren van
elke RDM fixture binnen de showfile. Dit laat toe de MagicQ show te herpatchen en overeen te komen
met de adressen van de fixtures, of om de fixtures te heradresseren en overeen te komen met de
MagicQ patch.
Na het drukken van MANUAL REPATCH wordt een optie venster getoond “Readdress physical
fixture” en “Repatch show to fixture”. Eens een optie gekozen is, zal MagicQ in de statusbar “RDM
Readdr” of “RDM Repatch” tonen. De eerste RDM fixture zal zich ingesteld worden om zich zelf te
identificeren, normaal Full on of knipperen. Doorheen de fixtures stappen met NEXT HEAD en
PREVIOUS HEAD toetsen zal elke RDM fixture identificeren, één per één. Op om het even welk
moment, zal selecteren van een fixture, gebruikmakend van groep, plot, output of keypad, er voor
zorgen dat de head heradresseert of herpatcht wordt. Voor ‘REM Readdr” wordt het fixture adres en
mode gewijzigd via RDM. Voor “RDM Repatch” zal het DMX adres en DMX mode in de MagicQ show
gewijzigd worden.
Om het heradresseren/herpatchen te beëindigen gaat u naar de Net Manager en drukt u op de END/
READRESS/ END REPATCH soft-toets.
Automatische addressering van de fixtures
De AUTO ADDRESS soft toets heradresseert de fysische DMX adressen in de fixtures, via RDM,
zodat de fixtures automatisch aangepast worden aan de console universes. MagicQ start met de
eerste fixture die gevonden wordt op adres 1 van de universe en adresseert dan de ene na de andere,
rekeninghoudende met het aantal kanalen dat het toestel nodig heeft. In de huidige software wijzigt de
AUTO ADDRESS soft-toets niet de mode.
Multi console mode
Een nieuwe programmer sync mode optie toegevoegd welke kan gebruikt worden in Net Sessions. In
deze mode is de programmer tussen alle consoles in de Net session gesynchroniseerd, inclusief base
levels, tijden, en FX. Elke console kan onafhankelijk heads selecteren maar elke wijziging aan
parameters, gebeurt in in de gemeenschappelijke programmer. Indien RECORD gedrukt wordt op één
van de consoles, dan wordt de volledige programmer status gerecord zoals gewoonlijk. Wanneer
Programmer Sync enabled is, dan is MULTIPROG SEL CHANS niet langer in gebruik, alle outputs
worden dan aangestuurd door de master console.
Verbeterde rapportering van multi console status in Setup, View System, View Status, Comms.
Eveneens verbeterde rapportering van netwerk console informatie in Setup, View Systems, View
Status, Net Consoles om product type en huidige net sessie status te tonen.

Mogelijkheid toegevoegd om de volledige show en console setting te grabben via het netwerk op
dezelfde manier als loading show and console. In Setup, View DMX I/O drukt u SHIFT en GRAB
SHOW + CONs. Dit laat toe om slaves makkelijk in te stellen in een multi console systeem.
Personality bibliotheek
Ondersteuning toegevoegd in MagicQ personalities voor RDM Manufacture ID, Fixture label en RDM
Personality number.
Versienr. Toegevoegd in MagicQ personalities. Versie nummer verhoogd wanneer ChamSys
wijzigingen maakt aan de personalities. Personalities gewijzigd door de gebruiker zullen ook het
versienr. Verhogen, maar zullen gemarkeerd worden als “User”.
Andere wijzigingen
Import optie toegevoegd om toe te laten de showstructuur te laden zonder patch/fixture data, enkel de
namen van de groepen, paletten, cues, cue stacks, playbacks en executes worden geladen. Via
Setup, drukt u SHIFT IMPORT SHOW en selecteer “Show Structure”.
Toelaten van morphen en klonen wanneer heads geselecteert zijn, zodanig dat de selectie filtering
kan gebruikt worden.
Ondersteuning voor record merge en record remove, in cues en cue stacks, in het execute venster,
enkel bij enkelvoudige elementen.
Nieuw “rndchase” Intensity FX toegevoegd om een random intensity pulse te kunnen genereren.
Exec regions gebruiken nu de Region times voor fade in en fade out in een Exec Region FX.
Verbetering aan de MQ500 graphics, inclusief swappen van de encoder identifier en toetsentekst voor
de 4 hoofd encoders, zodat de toetsentekst overeenkomt met de correcte toets.
Mode toegevoegd aan Head Type kolom in Patch venster.
Ondersteuning toegevoegd voor meer Col Tag modes, inclusief fixture Col Tag via een nieuwe tag
kolom in patch, View Heads view.
Ondersteuning toegevoegd voor het kleuren van de RGB LEDs op de MQ500 volgens hun functie –
Setup, View Settings, Windows, Playback Col Tags.
Nieuwe optie toegevoegd Programmer Overrides HTP om Programmer FX te kunnen toepassen
bovenop playback basis level, in Setup – View Settings, Programmer Overrides HTP = All Playbacks
Except HTP Base. Dit laat bijvoorbeeld toe, het finale resultaat te zien wanneer FX gemerged worden
in een playback.
Ondersteuning toegevoegd voor het release van intensity, pos, col, beam met tijden via de nieuwe
release attribuut settings in de cue stack opties. Deze optie staat standaard op “All attributes”. De
default kan gewijzigd worden in Cue Stack, View Defaults.

Opgeloste problemen
Oplossing waarbij verplaatsen van de Grand Master of drukken van DBO, playbacks releasde of weer
activeerde.
Meerdere oplossing i.v.m. cue updates bij tracking, includen en editeren van de eerste cue in een cue
stack en editeren van cues vóór de huidige actieve cue.
Oplossingen voor updates bij het verwijderen van attributen uit de huidige cues.
Oplossing voor FX tracking wanneer een FX getrackt wordt doorheen een cue stack en geblokkeerd
wordt door base waardes in de daaropvolgende cue. Verwijderen van base waardes van de
daaropvolgende cue herstart het FX nu correct.
Cue stack trackte niet altijd correct bij gebruik van FFWD/FBCK met cues met daarin block FX in de
cue stack.
Verbeterde documentatie betreffende Unused Channels Returns to Defaults setting, om aan te geven
dat kanalen enkel en alleen terugkeren naar hun default waarde, eens ze geen level of FX hebben.
Indien een level gereleased wordt, maar het FX blijft, dan zal het voorgaande level behouden worden
tot wanneer het FX gereleased wordt.
Oplossing voor FX Fade out, terug naar een FX in een andere playback, zodat deze de release tijd
gebruikt van de playback die gereleased wordt, indien ingesteld verschillend van zero.
Indien de release tijd zero is, dan zal de fade tijd van de playback gebruikt worden, die opnieuw in
voege treed, dit volgens de setting in Setup, View Settings, Playback, Go Reassert Chans.
Oplossing voor releasen van een playback met tijd, zodat gelijk welk FX dat loopt, gemerged wordt
met het FX in de playback die weer in voege treedt.
Probleem opgelost bij meerdere playbacks met FX. Stoppen van het FX en dan GO-en van de cue
stack zorgde ervoor dat alle playbacks een GO kregen.
Wijzigen van de release tijd van een cue stack, gebruikmakend van de laatste rij in het cue stack
venster, had niet direct invloed op de geaffecteerde attributen die gereleased werden in de cue stack
(in cue stappen met tracking ingesteld op L), tot wanneer de cue stack herladen werd.
Oplossing voor playback van cues en cue stack macro’s wanneer de cues lege cues waren.
TC Track recording. In vorige versies, wanneer u een 2e of extra track aan het recorden was, dan
werden ook de stappen weergegeven van de andere tracks.
Macro’s werkten niet in het execute venster, wanneer het macro venster in View Data stond.
Oplossing voor recorden, verwijderen en benoemen direct op de execute toetsen, ingesteld als
Layouts.
Oplossing voor het includen en recorden van Group FX, wat er kon voor zorgen dat het Group FX
gedupliceerd werd in de cue.
Oplossing voor kopiëren van heads gebruikmakend van achterwaartse nummering, bijvoorbeeld 1
THRU 6 COPY 12 THRU 7.
Oplossing voor scrollen in cue stack venster, scrolt enkel wanneer het totaal aantal van de stappen in
de cue stack niet past binnen het venster.
Probleem opgelost bij meerdere playbacks met FX. Stoppen van het FX en bumpen zorgde ervoor dat
alle FX gebumpt werden.

Oplossing voor probleem wat er kon voor zorgen dat de toegang tot USB sticks geblokkeerd werd
voor MQ40, MQ60 en MQ100 Pro 201 consoles, wanneer de Usb stick op een specifieke manier
geformatteerd was (zonder partitie tabel).
Oplossing voor cancel toets in de finale dialoog bij het laden van show + console.
Oplossing voor MagicVis flikkering bij Mac OS High Sierra. Dit kan ook een oplossing zijn voor
flikkering en andere problemen op andere platformen.

MagicQ versie 1.7.9.2
Opgeloste problemen
Oplossing voor reset bij het releasen van een cue in het execute en playback venster (was aanwezig
in 1.7.9.0 en 1.7.9.1). #17466, 17469, 17485, 17489, 17490.

MagicQ versie 1.7.9.1
Opgeloste problemen
Oplossing voor selectie van heads met VDIMs in output grid. Dit was verbroken in v1.7.9.0.

MagicQ versie 1.7.9.0
Nieuwe functies
Bij het verplaatsen van Pages in het page venster, wijzigt MagicQ nu automatisch cue stacks met TC
tracks zodat referenties naar oude pagina’s nu refereren naar de nieuwe pagina.
Vragen om bevestiging bij het recorden van bestaande layouts op niet-MQ500 systemen.
Ondersteuning toegevoegd voor fan/offset tijden direct in view cue, view times venster, bv. 5*+ voor 5
seconden into centre fan.
Ondersteuning toegevoegd voor fan/offset tijden bij gebruik van busking rate master, bv. Stel
buskingrate master in op sec. en typ *+ en selecteer palet voor 5 seconden into centre fan.

Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij het importeren van shows welke een corrupte geavanceerde cue timing
hebben, MagicQ hersteld nu de geavanceerde cue timing.
Oplossing voor weergave van Intensity in Gris, View Headno+Int voor heads met VDIM.
Oplossing voor Zoom chase die actief bleef in execute regions bij het uitklikken.
Oplossing voor Parts op FX in execute regions, Parts selectie bleef voorheen actief bij het uitklikken.
Oplossing voor timecode input display die niet getoond werd op PC systemen indien Midi notes input
ook enabled was.
Oplossing voor heractivering playback DBO/Grand Master, nadat deze gereleased werd met het
macro commando u.
Zekerheid dat heads volledig geëxpandeerd zijn bij het downloaden van een update via het Tools
menu in MagicQ PC, zonder de software te hoeven restarten.

MagicQ versie 1.7.8.1
Opgeloste problemen
Oplossing voor wijzigen FX parameters, wat kon zorgen voor een reset in v1.7.8.0.

MagicQ versie 1.7.8.0
Opgeloste problemen
Oplossing voor verwijderen macro items van TC.
Oplossing voor export van show files met group macro’s.

MagicQ versie 1.7.7.5
Opgeloste problemen
Oplossing voor het kopiëren van heads, gebruikmakend van groepen, bij gebruik van meer dan 127
universes, bv. GROUP 120 COPY GROUP 130 ENTER. Indien de doelgroep kanalen bevatte boven
universe 127, dan deed de console een reset. Dit had geen invloed op het kopiëren van heads,
gebruikmakend van head nummers, enkel bij kopiëren gebruikmakend van groepen.

MagicQ versie 1.7.7.4
Opgeloste problemen
Oplossing voor kopiëren van cue stacks in multi console. Indien cue stacks gekopieerd werden, ofwel
door het kopiëren van pages, ofwel door het kopiëren van volledige cue stacks van de één playback
naar een andere op de slave, dan konden de gekopieerde cue stack en cues verloren gaan wanneer
de slave hersyncte met de master. In alle voorgaande versies van de software, raden wij aan om de
pages en cue stacks te kopiëren op de master en dan manueel alle slaves te hersyncen.
Oplossing voor FX toegepast op duplicate fixtures – bij gebruik van “Include elements” of “Dup (sync)”,
indien er een main element en repeated elments waren, werd het main element uitgesloten van het
FX.

MagicQ versie 1.7.7.3
Nieuwe functies
Functie toegevoegd in Macro venster, SHIFT+ FIX TC tracks om links opnieuw op te bouwen van cue
stacks, View TC voor de key macro’s.
Functie toegevoegd aan Cue Stack venster, View TC om toe te laten macro’s direct toe te wijzen aan
TC tracks. Druk SHIFT eb ASSIGN TC TRACK. Geef het macro ID nummer in van een
geprogrammeerde macro.

Opgeloste problemen
Oplossing voor recorden van TC tracks op Multi Console Slave – tracks werden correct gerecord in de
keyboard macro’s, maar de link in de cue stack, View TC ging verloren.

MagicQ versie 1.7.7.2
Nieuwe functies
Nieuwe optie toegevoegd om FX te laten werken op dubbele snelheid. Stel het Speed type veld in via
Prog venster, View Times of Cue venster, View Times.
Optie toegevoegd om FX weer te geven met groepen via het FX venster, gebruikmakend van de
hudige geselecteerde groepen.

Opgeloste problemen
Verdere oplossing voor Palette FX in 1.6.7.9 tot 1.7.7.1.
Oplossing voor weergave bij gebruik van meerdere FX met Palette FX.
Oplossing voor update van gelinkte weergave in cue stacks bij gebruik van multi console.
Oplossing voor kopiëren van groepen, grid ID nummers werden niet correct gekopieerd.
Oplossing voor verwijderen TC track items bij selecteren van meerdere kolommen.
Oplossing voor occasionele resets bij gebruik van multi console.
Oplossing voor recorden van FLASH button in TC track bij gebruik van externe timecode.

MagicQ versie 1.7.7.1
Nieuwe functies
Multi console control “One Universe” optie toegevoegd om het mogelijk te maken per universe
controle te hebben via de slave console.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met sommige paletten die kanalen gebruikten gepatcht hoger dan universe 127.
Selecteren van het palet of het palet bekijken veroorzaakte een lock-up.
Probleem opgelost met multi console selective channel control. Hogere genummerde universes (>64)
konden niet correct bediend worden vanaf slave consoles.
Verbeterde multi console controle “Universes » optie voor ondersteuning tot universe 100.
Oplossing voor Palette FX, was gebroken in v1.7.6.9 en v1.7.7.0.
Oplossing voor kopiëren van ongelinkte cue stacks – TC tracks werden niet ge-onlinkt maar werden
nog steeds getoond als oude macro-id en werden niet correct geladen na een herstart.

MagicQ versie 1.7.7.0
Nieuwe functies
Ondersteuning aan Pixelmapper toegevoegd voor opsplitsen van de pixelmap output, in secties, met
hetzelfde beeld. Stel FX Tab, Pos FX in op Div X, Div XY en Div Y na Multi Head. In shows waar de
PixelMapper reeds gepatcht is, dien je de Generic Bitmap FX 3 head in de head editor te kiezen, en te
klikken op Reload Head.
Opgeloste problemen
Oplossing voor MagicVis rendering op Mac. Een wijziging in v1.7.6.4 zorgde voor flikkering en
trillingen in het 3D zicht.
Oplossing voor probleem bij MQ500 consoles, waarbij de console sporadisch crashte, een paar
seconden na het opstarten, bij een shutdown, of indien de midi kaart regelmatig zijn verbinding
verloor.
Oplossing voor probleem bij MQ500, wat soms een herstart nodig had, na het wijzigen van het IP
adres, om het netwerk volledig om te schakelen naar het nieuwe adres.
Oplossing voor kleuren in Exec venster, View Exec – clock, werkte niet zoals het hoorde.
Oplossing voor probleem in Plot venster waarbij selecteren van een groot aantal fixtures er kon voor
zorgen dat de console vastliep.
Oplossing voor Net sessions. De slave console universes werden niet enabled, toonde “Disanled
universes die enabled waren in de net status SLAVE”.
Oplossing voor one shot FX dat op een verkeerd punt starte. #0016829
Oplossing voor Palette FX speed wijziging wanneer een fixture niet alle attributen van het FX heeft.
(b.v. enkel kleurenwiel van en 2 Col FX). #0016971
Oplossing voor voortgang notificatie bij het expanderen van head en icons.
Oplossing voor Patch, View Chans voor meer dan 128 universes – de venster informatie werd niet
correct getoond.
Oplossing voor export van shows met groepen met daarin elementen – incorrecte data export en kon
voor een reset zorgen.
Oplossing voor het patchen van fixtures op universes hoger dan 99.
Verbetering voor View Min/Max display met highlighting d.m.v. kleuren.
Oplossing voor gebruik van grid 100. #0016905
Oplossing voor Plan, View Grid reserve head/group weergave.
Vaste kolombreedtes in View Grid venster.
Oplossing voor Drag Moce – voorheen toonde de soft toets in het Grid venster niet altijd de correcte
status.
Oplossing voor het selecteren van Duplicate Elements in een Grid.
Oplossing voor MagicDMX DMX I/O input statistiek wijzigingen.
Oplossing voor DMX I/O last rx data stats weergave.

Oplossing voor reset van Non Middle Min Max.
Oplossing voor FX probleem in v1.7.6.9 beta, nu teruggetrokken.

MagicQ versie 1.7.6.8
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd voor mixen van groepen en heads in grids bij Output – View Plan. Om een
groep in te voegen in een grid, kopieer je vanuit het groep venster in de grid. Groepen in het grid
kunnen gebruikt worden om fixtures te selecteren en kunnen ook gebruikt worden door de pixel
mapper om uit te sturen op alle heads in de groep i.p.v. op enkel één head.
Ondersteuning toegevoegd voor importeren van patch en visualiser XYZ data van VectorWorks csv
files. In Patch, View Chans, selecteer Import Heads en selecteer de gewenste csv file. Wij refereren
naar de MagicQ user manual betreffende deatils over de velden die aanwezig dienen te zijn in de
Vector Works data.
Export Fixture Positions CSV toegevoegd aan MagicVis rapporten. De geeft een lijst van de posities
en rotaties van fixtures tezamen met fabrikant, model mode en patch informatie.
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem met MQ500 consoles waarbij de MagicQ interface kon freezen gedurende
een minuut alvorens te herstarten.
Probleem opgelost i.v.m. het runnen van Group FX op fixture met Vdim.
Oplossing voor Group FX position FX bij gebruik van centre in/out en “within” of “all channels”
spreiding.
Oplossing voor probleem met creatie van grids uit plots. Head nummers werden niet correct
gegenereerd.
Probleem opgelost i.v.m. het invoegen van in Visualier vanuit een grid waarbij het grid te hoog was
voor de ruimte – resize naar standaard ruimte.
Probleem opgelost met het releasen van een kanaal, van een playback, terug naar een tracking
playback, waarin gejumpt of een stap teruggegaan werd.
Oplossing voor de posities Create CSV… toets in d eVis Report dialoog.

MagicQ versie 1.7.6.7
Opgeloste problemen
Nu is het zeker dat de visualiser ketting gestopt wordt wanneer het vis venster volledig verblind is. Dit
werkte niet correct in vorige releases en kon ervoor zorgen dat de MQ500 freezed.
Mogelijke crash opgelost in de Prog – View FX venster wanneer cues include werden in de
programmer. Dit werd geïntroduceerd in v1.7.6.4.
Oplossing voor FX playback wanneer het FX meer dan 15 stappen heeft. Sommige stappen werden
niet correct uitgestuurd.

MagicQ versie 1.7.6.6
Opgeloste problemen
Oplossing voor het kopiëren van items in Macro, Automation venster. Nu is het mogelijk om enkel het
Beschrijvingsveld te kopiëren van één Autom veld naar een ander. Kopiëren van andere kolommen
kopieert de volledige Autom. #0016730
Oplossing voor corrupt geheugen issue dat sporadisch voor reset zorgde op MQ500 consoles.
Oplossing voor crash in Cue – View FX venster bij het bekijken van een FX dat was geprogrammeerd
op een fixture die sindsdien verwijderd was.

MagicQ versie 1.7.6.5
Opgeloste problemen
Oplossing voor backup to USB, geïntroduceerd in v1.7.6.4. Er was een race conditie die er soms voor
zorgde dat de backup mislukte.

MagicQ versie 1.7.6.4
Nieuwe functies
FX
MagicQ ondersteunt nu nieuwe opties voor Direction – Centre In en Centre Out. Dit maakt het zeer
makkelijk om symmetrische FX te genereren. Voorheen was het nodig om de selectie volgorde te
wijzigen.
Centre In en Centre Out kunnen tezamen gebruikt worden met parts en segments om op deze manier
verschillende symmetrische effecten te creëren.
Fannen per groep
De group fanning is uitgebreid met ondersteuning voor zowel Group parts als Group segments.
Group parts is hetzelfde als voorheen group fanning – de fan wordt toegepast binnen de group –
d.w.z. elke groep is een part.
Group segments behandelt de gehele groep als een segment, bijvoorbeeld 4 groepen zijn momenteel
actief, dan zal een fan vier verschillende posities produceren. Alle heads in de groep zullen op elkaar
gealigneerd zijn.
Group fanning kan gebruikt worden met de encoders voor het instellen van de waardes. Het kan ook
gebruikt worden met tijden om delay/fade effecten te creëren. Bijvoorbeeld, selecteer vier groepen en
stel de fan in op Group Segments. Geef nu in 3* en selecteer een nieuwe positie palet. Elke groep zal
één voor één faden, naar de nieuwe positie, over 3 seconden.
Group fanning kan ook toegepast worden in Plot View bij gebruik van Focus Hold.
Group parts en Group segments worden geselecteerd via de FAN toolbar, houdt FAN ingedrukt, of
druk SHIFT + FAN om de toolbar te opennen.
Slepen om te verplaatsen
MagicQ ondersteunt nu slepen van items om ze te verplaatsen binnen vensters. Druk SHIFT + MOVE
om de drag mode binnen te treden. Items kunnen versleept en gedropt worden binnen vensters. Drag
Move mode zal actief blijven tot wanneer je opnieuw op MOVE drukt, of op BACSPACE drukt.
In het Outputs View Grid venster is er een soft toets om snel de Drag Move mode binnen te treden / te
verlaten zonder de MOVE toets te drukken.
De MOVE toets zal knipperen wanneer u zich in Drag Move mode bevindt.
Outputs, View Grids
Het Output, View Grid venster is verbeterd met het tonen van reserve heads, die nog niet ingevoegd
zijn in het grid, in een ruimte onder het grid.
Voor groep gebaseerde grids zullen reserve heads, alle heads zijn van de grid group, die nog niet in
het grid ingevoegd zijn.
Voor normale grids, worden enkel de huidige geselecteerde heads getoond, die nog niet ingevoegd
zijn in het grid. Selecteer eerst de groep in het group venster en dan zullen deze onderaan verschijnen
in het grid venster.
Voor grids die ingesteld zijn op Grid Type = Groups, zal de ruimte onder de grid, alle
geprogrammeerde groepen tonen van het groep venster, die nog niet ingevoegd zijn in het grid.
Plot View

Het is nu mogelijk om een plot te converteren in een grid, gebruikmakend van de CREATE GRID soft
toets in het plot venster. MagicQ neemt de heads van de huidige view en huidige filter in de plot view
en creëert een nieuwe grid in het output venster.
MagicQ zal enkel een grid aanmaken, indien alle heads getoond in de huidige plot view, passen in
een grid met max. grootte van 100x100.
Aanbevolen is om te filteren gebruikmakend van groepen of geselecteerde heads, om enkel en alleen
de gewenste heads in het grid te voegen. Indien de plot een groot aantal bevat die dicht tegen elkaar
liggen of over elkaar liggen, dan zal de conversie niet werken.
Andere wijzigingen
Bij het unlinked kopiëren van cue stacks, houdt MagicQ nu rekening met gelinkte cues in de bron cue
stack. Om het even welke gelinkte cue, die gelinkt is aan andere cue stacks, buiten de bron cue stack,
blijven bestaan als gelinkte cues. Om het even welke gelinkte cue, die enkel gelinkt was in de bron
cue stack, wordt gekopieerd naar een nieuwe cue, maar al deze cues in de nieuwe cue stack blijven
aan elkaar gelinkt.
Wijzigingen bij chase timings zodat indien er delays ingesteld zijn in de cue stack, options, chase
times, dan zullen deze steeds voorang hebben op wijzigingen van de chase speed, tot wanneer of de
delay times terug op 0 geplaatst worden of de crossfade % gewijzigd wordt.
Encoder X soft toets gewijzigd in Prog en Cue venster om de FX snelheid te halveren of te
verdubbelen, dit i.p.v. hat FX te stoppen/starten. FX kunnen nog steeds gestopt/gestart worden binnen
het data venster – stop/start op de soft toets werd vervangen door FX speed en size masters.
De dubbel/half functie laat toe snel de snelheid te wijzigen bij het initieel toevoegen van een FX.
Verbeterde FX attack settings zodat er gewaarschuwd wordt indien attack niet ondersteund wordt door
het FX of indien de FX width is ingesteld op 50% of hoger. Attack wordt enkel ondersteund met een
width minder van 50%.
Parts en segment encoders in Prog en Cue venster zijn nu slow encoders.
Confirmatie toegevoegd bij het wijzigen van MagicHD on/off op een grid. Dit voorkomt dat MagicHD
per ongeluk ingesteld wordt om de controle van en grid over te nemen.
Backup to USB controleert nu extra om zeker te zijn dat de files succesvol bewaard werden op de
UQB stick. Verwijde de USB stick niet tot Show saved to USB weergegeven wordt in de message box.
Indien de boodschap toont checksum failed, dan is de file niet bewaard. Dit betekent dat er een
probleem is met de USB stick.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Net Sessions bij gebruik van playback sync – d.w.z. wanneer meerdere
consoles gebruikt kunnen worden om simultaan één show te operaten. Voorheen, wanneer de slave
console zijn show file update, kon dit voor ongewilde playback wijzigingen zorgen op de master.
Bij het configureren van Net Sessions, zal MagicQ nu automatisch het Ethernet Remote Protocol
instellen op “None”, aangezien dit voor problemen kan zorgen bij Net Sessions. Voor geavanceerde
installaties waar zowel Net Sessions als Ether Net Remote protocol voor 3e partijen nodig is, dient u
eerst Net Sessions in te stellen en dan opnieuw het Ethernet Remote Protocol op enabled te plaatsen.
Probleem opgelost in v17.6.3 waarbij vensters niet konden verplaatst worden naar de externe monitor
op de MQ500.
Probleem opgelost in v17.6.3 waarbij “Encoders Maintain Pos, Col, Beam” niet correct werkte.

Probleem opgelost bij Setup, View Settings, Crossfade master function to Submaster. Dit activeerde
ook CS3. Enkel van toepassing in de recente beta’s. #0016492
Verbeterde perfomantie voor visualiser op MQ500.

MagicQ versie 1.7.6.3
Opgeloste problemen
Menu bar op de MQ500 is opnieuw toegevoegd, er zijn namelijk bepaalde functies die enkel
beschikbaar zijn via deze menu.

MagicQ versie 1.7.6.2
Nieuwe functies
Duplicated elements
Het is nu mogelijk om een FX toe te voegen op specifieke elementen van Duplicated Heads. Denk er
aan dat de gewenste elementen zowel base als levels moeten hebben.
Ondersteuning voor Odd/Even, Next Head van Duplicate elementen is toegevoegd - typ "." gevolgd
door ODD/EVEN, of . NEXT HEAD of . PREV HEAD.
Het is nu mogelijk om split crossfade tijden toe te passen voor duplicated elements bij het selecteren
van paletten of bij het editeren van tijden in de cue of de programmer vensters, view times. Selecteer
alle elementen gebruikmakend van de syntax
.> @@
Bij systemen met Keypad Always Selects Heads = Yes, dan enkel
.>
Een nieuw toets is toegevoegd aan de ALL toolbar (houdt ALL ingedrukt) om alle elementen te
selecteren/deselecteren.
Nieuwe optie toegevoegd in de head editor om multi element heads te converteren in duplicated
heads. In Edit Head, View Chans, drukt u op SHIFT en de soft toets CONV TO DUP. Voor duplicated
heads is het ook mogelijk om terug te converteren naar multi element heads gebruikmakend van de
SHIFT en de soft toets CONV TO MULTI.
Houdt er rekening mee dat deze conversie functies niet werken wanneer de gebuikte heads van dat
type reeds gepatcht zijn in de show file. Bewaar ze als een andere mode alvorens de conversie uit te
voeren. Indien je de gepatchte heads wenst te converteren, voor dan een morph uit.
Om de personality libraries te vereenvoudigen, plant ChamSys om alle multi elements te converteren
naar duplicated heads in de toekomst (ergens in 2018).
Personality search
In Patch, Choose Heads is de View Search gewijzigd naar een “Whole name” veld, dit laat toe te
zoeken in alle naamvelden, inclusief manufacturer, head name en mode, bijvoorbeeld, het is mogelijk
om te zoeken naar “Sharpy” of naar “BMFL”.
In Patch, Choose Heads, Adv View, zal typen op het keyboard nu filteren op basis van de ingegeven
tekst i.p.v. te springen naar de dichtst aangrenzende match. De filter kijkt naar de ingegeven tekst bij
manufacturer, head name en mode voor alle heads.
Andere wijzigingen
MagicQ Full Panel mode aangepast zodat deze beter overeenkomt met de huidige Compact serie
consoles, ipv verder te gaan op de niet meer bschikbare MQ100 serie.
Nieuwe Timecode backward jump opties toegevoegd. Het is nu mogelijk om 3 types van backward
jump behandeling te kiezen - "Normal", "Adv backward Jump" en "Backward Jumps > 1 second".
Normal is the originele MagicQ backward jump behandeling. Advanced is de behandeling die
voorheen beschikbaar was via een debug optie. Backward Jumps > 1 second negeert backward
jumps tenzij ze groter zijn dan 1 seconde – deze optie kan helpen bij sommige systemen, die kleine
backwards jumps sturen wanneer ze stoppen.

Ondersteuning toegevoegd voor de Grand Master, Sub Master en Crossfade Master faders te
assigneren voor controle van respectievelijk Cue Stack CS1, Cue Stack CS2 en Cue Stack CS3. Om
deze functies te gebruiken moet de Cue Stack gerecord worden in de Stack Store, of verplaatst
worden naar CS1, CS2 of CS3 in de Stack Store. Ongeacht de settings van de Cue Stack, zal de Cue
Stacks geactiveerd worden wanneer de fader boven de 0% komt en releasen wanneer hij terug op 0%
komt. Dit kan handig zijn voor rookmachines, hazers, zaallicht,….
Nieuwe Cue Stack optie "Fader jumps to Cue Step" toegevoegd. Wanneer de Cue Stack meerdere
stappen bezit, dan zal het verplaatsen van de fader doorheen de Cue Stack stappen - op 0% zal hij
zich op stap 1 bevinden en op 100% op de laatste stap.
Ondersteuning toegevoegd voor het wijzigen van Page / Playback nummer / Cue Stack nummer in de
TC tracks.
Bovenste menu bar voor MQ500 verwijderd.
Wanneer execute gebruik maakt van go en stop toetsen, laat dit het gebruik toe van 15 playbacks op
MQ500.
Opgeloste problemen
Crash bij het selecteren van een groot aantal fixtures. #16030
Cancel drukken bij het recorden van den layout, bewaarde nog steeds de layout.#15831
Extern touch screen op Pro2010 werkte niet meer. #15977 (gebroken sinds 1.7.4.3)
Toewijzen van busking items aan execute grid kon zorgen voor crash indien er niet genoeg boxen
waren. #16172
Crash bij het mappen van go en stop playback toetsen aan execute grid 1 met regions.
Probleem opgelost met DMX I/O test mode text voor nieuwe Mid Change test.
Probleem opgelost bij gebruik van Palete FX met Paletten 256 of hoger. #00016092
Probleem opgelost bij het toevoegen van FX op specifieke elementen van Duplicate heads.
#00016087
Probleem opgelost bij het toevoegen van heads op groepen die gebruik maken van Group FX – Zij
werden niet refresht tot wanneer de playback gereleased werd. #00016096
Probleem opgelost met het mergen van Cues van andere show files. #00013297
Oplossing voor het patchen van Wyg personalities bij het importeren van Wyg csv file. #0015794
Oplossing voor het verplaatsen van playbacks - playback settings - Cue Stack page 1 default page –
werd niet ingesteld na de move.
Oplossing voor het syncen van DMX IO settings tussen MagicQ en MagicVis. Wanneer een pc met
MagicVis zin verbinding verbroken werd met een MagicQ console, en dan verbonden werd met iets
anders, dan bleef de DMX configuratie dezelfde als deze van de laatst geladen show in MagicVis, en
niet van de nieuw gesyncte show. #0016206
Oplossing voor crash bij het sluiten van de options dialoog in exec venster, assign special. #16225
Stop media layer preview die blank werd bij het instellen van de intensity. #16291
Stop media server preview die blank werd bij gebruik van MagicQ PC met display scaling geactiveerd.

Probleem met crash remote control wanneer Vis venster open was op MQ500.
Oplossing voor flikkering achterwand in MagicVis.
Oplossing voor CITP server in MagicHD en MagicCap: niet correcte MessageSize parameter in
PINF/PLoc messages. Incorrecte versie parameter in MSEX/StFr messages. #16242
Probleem opgelost met CMV convertor. #16276 (gebroken sinds 1.7.4.0)

MagicQ versie 1.7.6.0
De voorgaande laatste beta was v1.7.4.6. Het versie nummer springt naar v1.7.5.1 om overeen te
komen met een stabiele release. Versie 1.7.5.1 is de stabiele versie van 1.7.4.3 met daarin
ondersteuning voor de nieuwere fixture files. Dus alle functies tot en met v1.7.4.3 zitten in deze
software versie.
Nieuwe functies
Chans return to defaults
MagicQ is veranderd voor fixtures die geen dimmerkanaal hebben zodat deze automatisch de kanalen
van deze fixtures laten terugvallen naar hun default waardes, wanneer ze gereleased worden in een
playback en programmer. Dit verzekert dat, bijvoorbeeld, LED fixtures niet blijven branden wanneer ze
gereleased worden. Dit heeft geen invloed op fixtures met een intensity kanaal.
De setup optie “Channels returns to defaults” is aangepast en bevat nu “Heads without intensity only”,
“Yes, All heads” en “No”. De “Heads without intensity only” komt overeen met de optie “No” in oudere
software versies. Indien gebruikers totaal geen heads willen die terugkeren naar hun default waarde,
kies dan de nieuwe optie “No”.
Nieuwe DMX test opties
Extra opties toegevoegd aan het output venster, View DMX om het mogelijk te maken statistieken te
bekijken van input data, inclusief min. waardes, max. waardes, Non mid count en Non mid data.
Extra optie toegevoegd aan Setup, DMX I/O test veld – “Chan num” en “Mid change”.
“Chan num” stuurt het kanaal nummer uit op de DMX, dus kanaal 1 stuurt 1 uit, kanaal 2 stuurt 2 uit.
Aangezien DMX enkel 8 bit is, wordt op kanaal 256 terug 0 uitgestuurd, kanaal 257 stuurt 1, enz.
“Mid change” alterneert het uitsturen van DMX waardes 127 en 128 op alle kanalen. Dit voorziet een
constant wijzigend DMX patroon, maar één die nooit waardes 0 tot 126 of 129 tot 225 uitstuurt. Dit laat
toe om te controleren of ontvangers soms verkeerde waardes ontvangen. In het output venster, View
DMX is het mogelijk onder View Min/Max te kiezen tussen een telling van ontvangen waardes die
geen 128 of 128 zijn (Non mid count) en de laatst ontvangen data die niet 127 of 128 is (Non mid
data).
Fader optie toegevoegd voor controle van cue stack stappen, Cue Satck, View Options, Fader
controls timing. Wanneer de fader op 0 staat, snapt de Cue Stack met 0 sec. tijd, wanneer op 100%
fade hij met 10 seconden tijden. Indien de cuu split timing heeft, dan wordt de split timing
gerespecteerd binnen de tijd ingesteld door de fader.
Mogelijkheid toegevoegd om de Rate in te stellen, op de MQ500, met intensity encoder wiel. Intensity
wiel status toegevoegd aan de display.
Ondersteuning voor ArtNet en ACN universes hoger dan 256.
Meer info wordt getoond betreffende de ArtNet nodes in het View Status venster.
Chauvet Demo Show toegevoegd.
Opgeloste problemen
Oplossing voor bug #15787 waarbij gebruik van de colour picker op fixtures met wel en geen
kleurenmenging kon voor een crash zorgen.
Oplossing voor crash bij het patchen van pixmaps op een 200 universe MQ500.

Oplossing voor bug #15818 waarbij ongebruikte encoders niet leeggemaakt werden bij openen van
het Color venster.
Oplossing voor kwestie waarbij toetsen stopten met werken bij het wisselen van layout, terwijl de
colour picker open stond.
Bij het kiezen van firmware voor een USB of SnakeSys device, dient u er zeker van te zijn dat de
Documents folder gebruikt wordt op PC’s.
Oplossing voor bug bij het ontvangen van lange of versneden MIDI SYSEX boodschappen, wat voor
een crash kon zorgen op de MQ80 & MQ500.
Oplossing voor bug waarbij shut down van MagicQ of disabling en enabling van MagicDMX kon leiden
tot een crash op Mac.
Oplossing voor bug waarbij het 2e execute venster niet upgedate werd na selecteren van een palet op
het eerste execute venster.
Oplossing voor bug waarbij gebruik van Fan By Group op Focus Line niet werkte wanneer MagicVis
was verbonden met de console.
Oplossing voor bug #14469 – re-patch syntax werkte niet in de theater mode.
Oplossing voor bug #15924 – verplaatsen van layouts werd niet bewaard na het herstarten van
MagicQ.
Oplossing voor bug #15916 – Kopiëren of verplaatsen van een item in het playback venster, naar een
select toets, zorgde ervoor dat de playback tevoorschijn kwam op de verkeerde locatie op een MQ500
en Stadium view.
Probleem opgelost bij Pro2010 consoles wanneer Palette FX gebruikt werden, zoals 2Col, 3 Col,
paletten werden niet correct geselecteerd. #0015257

MagicQ versie 1.7.5.2
Oplossing voor corrupt geheugen issue dat sporadisch voor reset zorgde op MQ500 consoles.

MagicQ versie 1.7.5.1
Zelfde versie als 1.7.5.0 maar deze heeft dezelfde head files als v1.7.4.3

MagicQ versie 1.7.5.0
Deze versie is een update van de stabiele versie 1.7.4.3 welke een probleem oplost met nieuwere
.hed files.
Opgeloste problemen
Oplossing voor een problem waarbij kleur attributen invloed hadden op Pan en Tilt indien nieuwe head
files geïnstalleer waren van een nieuwere software versie, vanaf 1.7.4.4.
Oplossing voor probleem met MQ60 waarbij de tijd verloren ging bij het uitschakelen. Dit probleem
bestond sinds v1.7.4.3

MagicQ versie 1.7.4.6
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in 1.7.4.4 en 1.7.4.5 waarbij execute grids 1 en 2 niet correct werden geladen van
show files. Tussenoplossing is gebruik maken van exec grids 3 en hoger.
Oplossing voor bug #15756, niet correcte verwoording in Set Scheduled Time venster.

MagicQ versie 1.7.4.5
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd voor HSV fixtures in visualiser.
Opgeloste problemen
Bug #15731 niet correcte gel kleuren in de kleurenpikker.
Bug #15745 crash bij verplaatsen van meerdere execute grid items.
Bug #15740 leds toetsen geactiveerd bij MQ500 execute panel, wanneer in playback wing mode.
Oplossing bug MQ500 execute panel; wanneer in playback wing mode, stopten de toetsen met
werken of veroorzaakten een crash, na het wijzigen van de pagina.
Oplossing voor probleem waarbij de klok niet kon ingesteld worden voor MQ40, MQ40N, MQ60 en
MQ70. Dit was van toepassing op beta versies 1.7.4.2 en 1.7.4.4 en eerste downloads van stabiele
v1.7.4.3. De huidige download van 1.7.4.3 heeft dit probleem niet.
Oplossing voor crash bij het oproepen van de default cue stack options in v1.7.4.4.
Oplossing voor personalities met meer dan 100 duplicated elementen. Deze konden een reset
veroorzaken bij het toevoegen van een FX op de multi elementen.
Probleem opgelost met head editor, colour mix opties in v1.7.4.4, sommige opties werden niet correct
ingesteld.

MagicQ versie 1.7.4.4
Nieuwe functies
Execute window regions
Regions toegevoegd aan het execute venster om makkelijkere controle mogelijk te maken van
meerdere zaken voor attribuut selectie en soloing. Items in het execute venster kunnen deel uitmaken
van de region door deze met de cursor te selecteren en te drukken op de SET REGION soft toets.
Indien de region een group item bevat dan zullen paletten in deze region enkel en alleen effect
hebben op de fixtures in die groep. De groep dient niet eerst geselecteerd te worden, de paletten
zullen invloed hebben op de fixtures ongeacht of deze al dan niet geselecteerd zijn. Dit laat toe
kleuren en andere attributen te selecteren, op verschillende fixture types, zonder de hudige selectie te
wijzigen. Alle paletten worden toegepast in de programmer, zoals gewoonlijk.
Een region mag slechts één groep bevatten.
Indien een region cue stacks bevat, ingesteld als solo, dan zullen alle cue stacks tezamen solo zijn.
D.w.z. dat slechts één zal actief zijn per keer. Dit laat toe solo gebieden in te stellen als een blok,
terwijl de vroegere solo selectie in een horizontale lijn gebeurde.
Gebruik SHIFT en CLEAR REGION om een region te wissen. In Desgin view wordt het region ID
getoond in de rechterbovenhoek van het item. Houdt er rekening mee dat Win Size, Wallpaper, en
Password verplaatst zijn naar het top menu onder de SET OPTIONS soft-toets.
Indien de CLEAR, LOCATE, LAMP ON, LAMP OFF, LAMP ON ALL, LAMP OFF ALL toetsen in de
region opgenomen zijn, dan hebben ze enkel en alleen invloed op de fixtures van de groep die deze
region controleren.
Execute window timing
Het is nu mogelijk om timing items toe te voegen aan het execute venster via de Assign Special,
Timing toets. De timing bepaalt hoe paletten worden weergegeven in het execute venster. De opties
zijn het instellen van de tijd in seconden voor pallet fades, een split fade time instellen en richtingen –
normal, reverse, in to out, out to in, random.
Indien de timings zijn opgenomen in een region, dan zijn deze tijden enkel en alleen van toepassing
op de fixtures van de groep die deze region controleert. Gebruik maken van meerdere regions, laat
toe om verschillende tijden te gebruiken op verschillende fixtures tegelijkertijd.
Execute window timing
Het is nu mogelijk om timing items toe te voegen aan het execute venster via de Assign Special,
Timing toets. De timings bepalen hoe paletten weergegeven worden in het execute venster. De opties
bevatten het instellen van een tijd in seconden voor palet fades, instellen split fade en richtingen –
normal, reverse, in to out, out to in en random.
De timing opties bevatten standaard fade tijden van 0, 1, 2 en 3 seconden en hebben ook custom
tijden. Een fade van 0 seconden verzekert dat de paletten snappen, ongeacht de andere MagicQ
instellingen zoals Busking rate masters.
Indien de timing items zich niet in een region bevinden, dan hebben ze enkel en allen invloed op de
groep die deze region controleert. Gebruik van meerdere regions laat toe verschillende tijden te
gebruiken tegelijkertijd op verschillende fixtures.
Een region kan opgesteld worden met paletten en timings, maar zonder groep. In dit geval zullen de
timings gebruikt worden, met deze paletten, wanneer toegepast op de huidige geselecteerde heads.

Dit is handig om bijvoorbeeld timings te hebben op Colour en Position paletten, maar niet op beam
paletten.
Execute window rate
Het is nu mogelijk om rate items toe te voegen aan het execute venster via de Assign Special, Rate
Params toets. De rate items bepalen hoe cues, cue stacks en programmer FX in het execute venster
aangestuurd worden. De rate items bevatten een Rate Tap om de snelheid in te stellen, elementen
voor het selecteren van fade en snap en element om de parts in te stellen op 2, 3 of 4.
Indien de rate items zich in een region bevinden, dan hebben ze enkel invloed op de cues, cue stacks
en programmer FX binnen deze region.
Indien de rate items zich niet in een region bevinden, dan hebben ze invloed op alle cues, cue stacks
en programmer FX in het execute venster, waarvoor geen region ingesteld is.
Rate items hebben invloed op zowel FX en chases. Wanneer een cue stack ingesteld is als Chase
Timing, dan zal de rate invloed hebben op de cue stack rate, niet de FX rate in de chase stappen.
Chases worden niet beïnvloedt door de width instellingen.
De rate items beïnvloeden de cues en chases ongeacht of deze actief of niet actief zijn. Op deze
manier is het mogelijk om de speed, snap en width in te stellen van een FX, alvorens een cue of cue
stack te activeren. Wijzigingen worden bewaard in de cue of cue stack, dus bij heractivatie zullen
dezelfde parameters gebruikt worden.
Execute window FX
Het is nu mogelijk om eenvoudige FX’en direct toe te voegen aan het execute venster via de Assign
Special, FX toets. De FX items genereren FX voor intensity chase, colour flick, 2 colour chase, 3
colour chase en white flick. Als extra is het mogelijk om Colour 1 en Colour 2 en Colour 3 toetsen toe
te voegen voor het selecteren van de kleurenpaletten gebruikt in het FX.
Indien de FX items zijn opgenomen in een region, dan zullen ze enkel de kanalen gebruiken van de
groep in de region. Indien de FX items niet opgenomen zijn in een region, dan zullen ze de huidige
geselecteerde heads gebruiken.
Al de Colour FX items worden beïnvloed door de wijzigingen in Colour Palette. Houdt er rekening mee
dat Colour Flick enkel gebruik maakt van Colour 1, 2 Colour maakt enkel en alleen gebruik van Colour
1 en Colour 2. Intensity chases en White Flick maken geen gebruik van de kleurenpaletten.
Kleurenpaletten kunnen geselecteerd worden alvorens het FX geactiveerd wordt.
Wanneer het item geactiveerd wordt, dan wordt het FX toegevoegd aan de programmer. Wanneer het
item gedeactiveerd wordt, wordt het FX verwijderd uit de programmer. Aangezien de FX in de
programmer werken, werken ze ook met de programmer prioriteit en overschrijven elk FX van de
playbacks. De BLIND toets beïnvloed deze FX zoals om het even welke andere waarde/FX in de
programmer.
Execute window soft paletten
Het execute venster ondersteunt soft paletten. Dit zijn paletten die snel kunnen upgedate worden
zodat de cues en chases onmiddellijk aangepast worden naar de nieuwe waardes. Dit is handig voor
situaties waar cue stacks draaien met kleuren chases en waarvan je de kleuren wenst up te daten.
Gebruik soft toets E in het execute venster om het palet in te stellen als een soft/link palet. Soft
paletten worden gelabeld met een “S” in de rechterbovenhoek.
Om de inhoud van de paletten te wijzigen, drukt u op het item en selecteer dan een andere palet
(geen soft palet) via het execute venster. Het soft palet zal upgedate worden met de waardes van het
andere palet voor alle huidige geselecteerde heads.

Indien het soft palet ingesteld als deel van een region, welke groepen en paletten bevat, dan is het
niet nodig om de soft palet in te drukken, de individuele paletten kunnen direct de soft paletten
wijzigen. Houdt er rekening mee dat in dit geval de paletten in die region enkel en alleen deze functie
uitvoeren, zij kunnen niet op de normale manier gebruikt worden.
Execute window TC en klok
Het is nu mogelijk om de TC simulator en ondersteunende toetsen toe te voegen aan het execute
venster. Dit geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een grote weergave te hebben van de timecode
waarde.
Er is ook een 12 uren en 24 uren klok, dus kan het execute venster gebruikt worden om de huidige tijd
te tonen.
Er zijn ook items om de volgende geplande event en de resterende tijd te tonen, tot het daarop
volgende geplande, event van de geplande events in het Autom venster. Dit kan ook gebruikt worden
om de volgorde weer te geven van de bands die spelen op een festival.
De TC display en de klok items worden automatisch geëxpandeerd tot driemaal de normale grootte
van het item, indien de omliggende items in het grid leeg zijn.
FX Size en Speed masters
Het programmeren van FX Size en Speed masters is vereenvoudigd voor masters die gebruik maken
van groepen. Het is nu mogelijk om de attributen te specificeren waarop de FX Size en Speed masters
controle hebben, en dit direct via de cue stack settings, via de de Group Attributes setting in de
Function tab. Stel eenvoudigweg het Group ID in en de Group Attributes om te specificeren welke
fixturen en welke attributen onder controle dienen genomen te worden.
De opties voor Group Attribute zijn All, Pos, Pan, Tilt, Col, Intensity en Zoom.
Indien de Group ID niet gespecificeerd is, dan blijft MagicQ de data gebruiken van de cue om te
bepalen welke fixtures en attributen onder controle genomen worden.
Colour Attributes
De kleuren attributen zijn uitgebreid van 8 naar 13 attributen om de het kleurenmodel te verbeteren en
een betere morphing en controle van LED fixtures toe te laten, met white, amber, UV en lime LEDs.
De Col Mix attribute is hernoemd naar White en Col 3 is hernoemd naar Amber, dit is van toepassing
op de meeste functies die toegewezen zijn aan deze attributen.
De nieuwe attributen zijn CTC, CTO, UVLime, Col5 en Col6. Alle personality files zijn bewerkt om er
zeker van te zijn dat de correcte attributen gebruikt worden, waar mogelijk.
Het kleurenvenster ondersteund nu 2 pagina’s voor kleurenattributen. Page 1 is voor de core
kleurenmenging – Red, Green, Blue, Amber, White, UV Lime en de 2 hoofdkleurenwielen Col1 en
Col2. CTC en CTO zijn standaard toegewezen aan de standaard encoders A en B op Colour Page 2.
Col Macro is verplaatst van encoder E op pagina 1 naar encoder E op pagina 2.
De Col Mix optie in de pesonalities (Head Editor, View General, Options tab) is uitgebreid met een
RGBW, als ook een RGBA en RGBAW optie. RGB heads met wit, maar geen amber zijn gewijzigd
naar de RGBW optie.
Voor heads met HSI of HSV modellen, Hue is altijd op de Cyan/Red attribuut en Saturation is op de
Magenta/Green attribuut. De Col Mix optie is ingesteld op HSI om MagicQ de mogelijkheid te geven
deze heads te herkennen.
Houdt er rekening mee dat de personalities in gebruik in een show, opgeslagen worden in de showfile.
Dus bestaande showfiles zullen blijven werken op de laatste versie van de software, exact zoals

voorheen. Wanneer nieuwe heads gepatcht worden, zullen ze de nieuwe head file gebruiken met de
ondersteuning van de 2 pagina’s voor de colour attributen.
Oudere software versies (van voor 1.7.4.4) ondersteunen geen Colour Page 2. Op deze systemen,
indien shows upgedate worden met nieuwe head files of heads gepatcht worden van nieuwe head
files, zal het noodzakelijk zijn de heads te editeren in de head editor, om de attributen terug toe te
wijzen aan Colour Page 1 of naar de beam page, om toegang te krijgen tot alle attributen.
Auto Palettes
MagicQ genereert nu automatisch beam paletten voor shutter, gobo rotation, iris en zoom attributen.
Beam paletten voor gobo rotatie bevatten zowel Rotate 1 en Rotate 2 attributen indien aanwezig in de
fixture.
Bij het creëren van paletten voor gobo’s, indien er geen gobo ranges ingesteld zijn, met de Auto Pal
option, in de personality, dan zal MagicQ nu gobo paletten genereren op basis van al de gobo’s
ingesteld in de Range Type of Fixed, Index of Rotate.
Auto palet generation kan aan en uitgeschakeld worden en gecustomiseerd worden in het Patch
venster, View Heads, Soft toets X. Wanneer ingesteld op All, zullen alle auto groepen en auto palets
gegenereerd worden. Het is mogelijk om een individuele selectie te maken voor generatie van groups,
intensity, position, colour, gobo’s, rotate, iris, shutter en zoom.
Omkeren van rotatie
Het is nu mogelijk om de rotatierichting om te keren van de rotate attribuut voor de geselecteerde
heads.
Houdt de MIR toets ingedrukt en druk op de soft toets voor de rotate attribute (b.v. soft toets E en F in
beam page 1).
Bij MagicQ PC of op systemen zonder MIR toets, drukt u op SET en type “-“ alvorens de soft-toets in
te drukken.
Elk van de heads zal individueel geïnverteerd worden, dus indien er een mix is van fixtures met
clockwise en counter clockwise rotatie, dan zal elke head geïnverteerd worden zodat de mix van
clockwise en counter clockwise rotatie behouden blijft.
MQ500 wijzigingen
Compatibiliteitsmode toegevoegd voor MQ100 +playback wing (MQ200) zodat shows
geprogrammeerd met een playback wing kunnen bediend worden op een MQ500 zonder playbacks te
moeten verplaatsen (MQ500 heeft 15 hoofdplaybacks in vergelijking met 10 op de MQ100). In deze
mode draait de MQ500 met slechts 10 hoofdfaders. Playbacks 11 tot 34 worden op de externe
playback wing geplaatst.
Exec buttons ingesteld op PB Wing probleem opgelost.
Recorden van layouts gewijzigd zodat het monitor masker intuïtiever is, right screen rechts en left
screen aan de linkerzijde.
Extra optie toegevoegd aan Setup, View Windows, Screen 2 numerieke boxen breed zodat het nu
mogelijk is om eenvoudig het aantal boxes in te stellen op zowel het linkse als rechtse interne scherm
van de MQ500.
De Force Windows on external monitor op een MQ500 plaatst de vensters op de externe monitor i.p.v.
op het linkse scherm. De optie Force Windows on External monitor is nu exclusief gebruikt voor de
externe monitor. Dit wordt niet langer gebruikt voor het linker scherm op de MQ500.

Automs
Ondersteuning toegevoegd voor het kopiëren van Automs in het macro venster, View Autom.
Beschrijvingsveld toegevoegd in macro venster, View Autom.
Nieuwe Autom trigger type toegevoegd – Message. Wanneer een autom getriggered wordt, zal
MagicQ de beschrijvingstekst tonen in een message box.
Colour Picker
De nieuwe COLOUR PICKER kan geopend worden via de top soft toets in het Colour venster. Het
bevat de volgende functies:
-

Werken op de sub selectie van heads en groepen.
Selecteer een kleur gebruikmakend van het colour wiel, RGB, en Hue/Saturation faders of
paletten.
Converteert automatisch kleuren ter ondersteuning van CMY, RGB en HSI fixture types.
Gebruik de fan mode om een kleurenovergang te creëren over de geselecteerde fixtures. Dit
fant over hue en saturation, met behoudt van een constante intensiteit. Ondersteunde fanning
opties zijn symmetrische of lineaire modes, en fanning over multi elements.
Selectie via de ingebouwde gel bibliotheek.
In relatieve mode, gebruikt u de faders om de algemene kleur of saturatie aan te passen voor
de fixtures.

Andere wijzigingen
Soft toets toegevoegd in Playback venster om alle playback rates te resetten naar 100%.
Remove VDIM toets toegevoegd in patch, View Heads, gelijkaardig aan de Add VDIM. Beide opties
eisen dat de SHIFT ingedrukt gehouden wordt.
Ondersteuning toegevoegd voor het verplaatsen van layouts van de ene soft toets naar de andere.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij het selecteren van meerdere groepen met individuele duplicate elementen.
#14426
Oplossing voor pixelmapping op grids op basis van groepen. Probleem was enkel aanwezig in
v1.7.4.1 tot v1.7.4.3.
Verbeterde synchronisatie van MagicVis met consoles. MagicVis moet nu sneller en een betere
verbinding opbouwen met consoles. MagicQ zal nu ook weergeven met welk systeem het probeert
verbinding te maken. Indien de laatste console niet kan gevonden worden, zal automatisch verbinding
gemaakt worden met de eerste console die gevonden wordt op het netwerk. Windows 10 gebruikers
dienen hun firewall instellingen te controleren, indien MagicVis nog steeds geen verbinding kan
maken. Windows identificeert lighting netwerken dikwijls als publieke netwerken en blokkeert
standaard inkomende verbindingen van deze netwerken.
Bij het selecteren van een “.hex” firmware file van een USB stick in de file manager, zal deze
gekopieerd worden naar de correcte locatie bij PC’s, indien de documenten folder in gebruik is.
Probleem opgelost bij het aansturen van het hoofdelement van fixtures gebruikmakend van de
encoders, na duplicated elements ingesteld te hebben, de duplicated elements werden soms
gecleared.
Oplossing voor reset bij het runnen van FX in sync mode bij personalities met meer dan 100
duplicated elementen.

MagicQ versie 1.7.4.3
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem in Mac release v1.7.4.0 waarbij MagicHD bepaalde types van media files
niet converteerde.
Paperwork toets verwijderd uit het plot venster op MagicQ PC. Plots kunnen in plaats hiervan geprint
worden via File menu. De paperwork toets is nog steeds aanwezig op consoles die het plot venster
ondersteunen, het bewaart een PDF file op een USB stick.

MagicQ versie 1.7.4.2
Opgeloste problemen
Oplossing voor bug #15338 – een probleem met versies 1.7.4.0 en 1.7.4.1 dat er voor zorgde dat Pro
2010 consoles niet meer volledig opstartten, na installatie en herstart van deze versies. Gebruikers
van deze consoles mogen deze versies niet installeren.
Oplossing voor bug #15323 – MagicQ op MacOS startte niet meer na upgrade, wanneer er een
timecode input/output setting was.
Verbeterde hardware clock communicatie bij compact consoles, wat soms kon leiden tot rapportering
van een invalid time en date.

MagicQ versie 1.7.4.1
Nieuwe functies
Verdere verbeteringen voor high DPI displays in Windows, vooral voor 2K schermen. Schaling kan
beter gefinetuned worden door gebruik te maken van de Windows display scaling slider in de
Windows 10 settings.
Andere wijzigingen
MagicQ zal nu een melding geven, indien een show bewaard wordt, met een reeds bestaande naam.
Mogelijkheid toegevoegd om de universe te selecteren bij soft toets A, in het patch venster,
gebruikmakend van het numerieke klavier.
Mogelijkheid toegevoegd om heads te verplaatsen in de patch, View Chans door het ingeven van het
head nummer in de Hd No kolom van lege kanalen.
Opgeloste problemen
Oplossing voor bug #14977 – Playback 16 kon je niet aanzetten bij MQ500.
Oplossing voor bug #14857 – Playbacks worden niet langer geactiveerd bij het laden van een nieuwe
show.
Oplossing voor Mac OS X/macOS waarbij sommige audio plugins verhinderden dat MagicQ laadde,
wat het icoon lieten open neer botsen in de app balk, maar verder geen venster toonde.
Oplossing voor bug #15006 – verwijderen of verplaatsen van items in execute view hertekende het
scherm niet.
Oplossing voor bug #14577 – tonen van formaat voor datum en tijd string in automation venster.
Oplossing voor bug #14883 – volledig linkse en rechtse status venster boxen verdwenen bij een
MQ80 na het verlaten van de execute max mode.

MagicQ versie 1.7.4.0
Nieuwe functies
Ondersteuning voor hoge DPI schermen toegevoegd voor MagicQ PC draaiende op Windows 10. Dit
schaalt de gebruikersinterface correct wanneer weergegeven op 2K en 4K schermen. Momenteel
vereist de Stadium view nog steeds twee schermen van dezelfde resolutie.
Er is een nieuwe optie onder SETYP- Keypad Encoders, om het intensity wiel te desactiveren op de
MQ500, of om de ALT toets ingedrukt te houden voor bediening van het wiel.
MIDI beat clock ondersteuning is toegvoegd voor de MQ80 en MQ500 consoles.
Opgeloste problemen
Oplossing bug #14622. MQ500 toonde een ArtNet conflict na het wijzigen van het IP adres, omdat het
oude IP adres niet verwijderd was.
Oplossing bug #14741. Taalbestanden zijn geconverteerd naar unicode; wanneer MagicQ ingesteld is
op een niet-Engelse taal, zullen speciale karakters correct worden weergegeven.
Quick (inbuilt)macro’s gebruiken nu de console onafhankelijke MQ keys. Dit lost bug #14735 op, de
ingebouwde layout macro’s werkten niet op MQ500 consoles. Gebruikers dienen deze macro’s te
verwijderen en opnieuw aan te maken.
Oplossing voor bug #14726. Soft-toets op de MQ500 console verhoogt nu de encoder waarde, en
verlaagd deze wanneer shift ingedrukt is, dit in overeenstemming met andere consoles.
Activering Chamnet op MQ500 consoles.
Oplossing voor bug #14752. MagicQ crashte bij het recorden van een macro, terwijl multi-console
sync is ingesteld en verbonden.
Oplossing voor crash bij het uitpakken van de heads bibliotheek terwijl multi-console sync is ingesteld
en verbonden, dit ofwel na een software update of wanneer de heads bibliotheek manueel
geïnstalleerd werd.
Oplossing voor MagicVis sync problemen. MagicVis moet nu sneller connecteren en betrouwbaarder
dan voorheen.
Oplossing voor probleem met pixelmapping van grote 3D grids. Oplossing voor 3D grids waarbij niet
elke cel was toegewezen aan een head.
Oplossing voor bug #13567, cue chase timing (BPM) is nu accurater.
PC File locatie
De User documents folder is nu de default show file locatie bij nieuwe installaties van MagicQ.
Gebruikers die upgraden en waarbij de files nog niet verplaatst zijn kunnen dit doen via de Tools ->
Change files location men optie.
Een nieuwe menu optie File -> Open show folder opent de show folder in de file browser. Dit
detecteert dat MagicQ gebruik maakt van de applicatie folder, Windows virtual store, of documenten
folder.

MagicQ versie 1.7.3.9
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem waarbij objecten, die gekopieerd werden in het patch venster, niet
verschenen in het visualiser venster, tot wanneer dit venster gesloten en weer geopend werd. #13321
Oplossing voor rendering van Curved Trusses in visualiser. #14526
Oplossing voor probleem waarbij het Hang Types select venster niet het huidige hang type toonde.
#14045
Oplossing voor GIF sectie in de pixelmapper, welke voorheen startte op GIF page 2. Pixelmap
personality geupdate ivm toevoeging GIF pages.
Onderdrukking van waarschuwingen voor 0 chans in personalities die multi patch gebruiken.
Oplossing voor crash bij gebruik van Bat’n’ball FX in de pixelmapper.
Oplossing voor het switchen tussen execute vensters, wat niet opnieuw de achtergrond toonde, maar
wel delen van het voorgaande execute venster.
Oplossing voor flash button leds bij gebruik van execute wing met de MQ500. De leds gedroegen zich
niet altijd zoals verwacht, maar de toetsen werkten wel correct.
Oplossing voor crash wanneer MagicQ Remote verbonden is met een console of een pc. In zeldzame
gevallen, kon de console crashen, indien de connectie met de remote vaak zijn verbinding verloor (bv.
door een zwak wifi signaal).
Oplossing voor selecteren van heads in een grid. Klikken en slepen selecteerde niet altijd alle heads
indien er lege cellen waren in dat gebied.
Oplossing voor crash bij het klikken op View Cue of Preload Cues na het wissen van alle cues in een
cue stack. #14636
Tonen van boodschap Trying to save … may take some time bij het bewaren of backuppen van grote
show files. #14684
Nieuwe functies
sACN gebruikt nu het priority veld. Bij het ontvangen van ACN, zullen MagcQ en MagicVis enkel en
alleen de hoogste prioriteitsbron van een bepaalde universe gebruiken. Er is ook een setting in Setup
– Network om de prioriteit van ACN, uitgestuurd door MagicQ, te wijzigen.
De print venster dialoog box heeft de optie om alle kolommen te selecteren of deselecteren.

MagicQ versie 1.7.3.8
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem waarbij sommige MQ80’s niet uitschakelden na een shutdown.
Oplossing voor probleem bij gebruik van OSC voor het instellen van een playback, stack of cue level
in het AUTOM venster, wat het level kapte op 39%. Bug #14039

MagicQ versie 1.7.3.7
Opgeloste problemen
Menu bar boven ontbrak in Ubuntu 16.04 bij gebruik van de Unity desktop.
Update van de PB Pause functie in het automation venster, zodat het gedrag identiek is aan de pauze
toets. Voorheen verplaatste dit de playback naar de vorige cue, maar plaatste deze niet in pauze. Buig
#14476
Voorkomen dat het aantal universes gewijzigd wordt bij het laden van settings, bv. Via de LOAD
SHOW + CON toets. Dit voorkomt situaties waarbij de console het aantal universes wijzigt na een
herstart, en recent toegevoegde kanalen verwijderd. De enige manier om het aantal universes te
wijzigen is via het VIEW DMX I/O venster.
Versneld laden van MagicHD op Linux PC’s, zowel vanin MagicQ als bij de standalone vesie.
Fix voor de /wins.html URL (lijst van vensters) in de embedded webserver, welke niet gevonden werd
bij het instellen van verplaatsen van de MagicQ PC user files naar de Documents/MagicQ Folder. Bug
#14407
Updates voor de shutdown sequentie bij de MQ80 wat de mogelijkheid tot corruptie aan het
filesysteem reduceert. In uitzonderlijke gevallen, waar de shutdown van de console niet correct
uitgevoerd werd, kon dit leiden tot een niet bootbaar systeem.

MagicQ versie 1.7.3.6
Verbeteringen aan de head library
Wanneer een nieuwe versie van MagicQ wordt geïnstalleerd, of de heads bibliotheek wordt upgedate,
dan blokkeert MagicQ niet langer de gebruikersinterface, terwijl de heads uitgepakt en geïndexeerd
worden. Dit betekent dat u direct van start kan gaan met MagicQ zonder te wachten tot hij klaar is met
uitpakken. Het voorkomt ook de boodschap “This application has stopped responding warnings “bij
Windows.
De volgende commando’s kunnen niet uitgevoerd worden tot wanneer de installatie van de nieuwe
heads voltooid is: personality picker in het patch venster, File Manager, laden en bewaren van shows.
Dit is van toepassing voor PC installaties en consoles.
Windows OS
Hoeveelheid informatie verhoogd dat weggeschreven wordt in de log file na een crash in Windows.
Restart functionaliteit opgelost, zodat klikken op RESET, of uitvoeren van een actie die een herstart
nodig heeft (zoals het wijzigen van het aantal universes), MagicQ opnieuw zal starten nadat het
gesloten werd.
Ubuntu
Deze versie van MagicQ voegt compatibiliteit toe met versie 16.10 van Ubuntu. We bevelen echter
nog steeds aan dat gebruikers bij 16.01 blijven voor betere ondersteuning.
Andere wijzigingen
Het is nu mogelijk om een virtuele dimmer te gebruiken (VDIM) voor toestellen die 6 kleuren kanalen
hebben voor de menging, zoals fixtures met RGB, Amber en UV. In de head editor stelt u de Colour
Mix optie in op RGBAUV. Wanneer deze optie ingesteld is, zullen de Cyan, Magenta, Yellow Col Mix,
Col 3 en Col 4 attributen allen bedient worden door de VDIM. Houdt er rekening mee dat Col1 en Col2
nooit aangestuurd worden door de VDIM.
Het is nu mogelijk om de Pixelmapper te gebruiken om het level te minderen t.o.v. het basis level, dit
is bruikbaar voor Film en TV waar een basis level is ingesteld op een grid van licht en het Pixelmapper
effect gebruikt wordt om gebieden donker (schaduwen) te maken in de lichten. In de Pixelmapper, Col,
Stelt u Mix Type in op “Sub from base”.
Opgeloste problemen
Oplossing voor crash bij het switchen van views in de Visualiser. #11446
Oplossing voor grote blauwe box in splash screen. #14337
Oplossing voor crash wanneer UNDO ingedrukt werd na het verwijderen van heads in de patch.
#14358
Oplossing voor crash bij het selecteren van bepaalde heads fabrikanten in het patch venster. #14350
Oplossing voor crash bij gebruik van CMV convertor op Mac. #14368
Oplossing voor crash bij het patchen van heads; #14383 Dit trad op wanneer heads voorheen
verwijderd werden en lege paletten achterlaten werden (zoals colour, beam, position).
Oplossing voor MagicVis crash bij het verbinden van een console met een PC (deze bug was enkel
aanwezig sinds v1.7.3.1). #14373
Toelating dat items verplaatst worden in exec venster 2 en 3. #14363

Oplossing voor IP adres instelling op MQ500 console, bij het wijzigen van het IP adres werd het oude
adres niet verwijderd, waardoor een restart nodig was. #14392
Oplossing voor Media venster bug, thumbnail verscheen niet altijd op de movie pagina. Was van
toepassing voor MQ80 en MQ500 consoles.
Oplossing voor crash bij het verwijderen van feeds in MagicCap. #14068
Oplossing voor multi element selectie bug – maken van multi element selecties, welk het eerste
element niet bevatte, liet geen instelling toe van kleuren van andere paletten. Deze bug trad op sinds
1.7.2.5. #14399

MagicQ versie 1.7.3.4
Opgeloste problemen
Oplossing voor het reduceren van geheugengebruik wanneer je MagicQ ingesteld hebt op een groot
aantal universes (MQ100 Pro 2014 64>127 universes).

MagicQ versie 1.7.3.3
Opgeloste problemen
Verdere verbeteringen aan het invoegen van stappen in timecode tracks. Nu wordt er automatisch
ingevoegd, in de track, op de huidige timecode waardes. Track is gedeactiveerd terwijl er nieuwe
stappen worden ingevoegd. Wanneer het invoegen beëindigd is, wordt de track gereactiveerd.
Optie toegevoegd voor het importeren van Group en Intensity paletten in IMPORT PALETTES.
Groepen worden nu gemengd indien Merge Palettes geselecteerd is.

MagicQ versie 1.7.3.2
Timecode verbeteringen
Ondersteuning toegevoegd voor het lezen van timecode cues via een .csv (komma gescheiden
variabele file), bijvoorbeeld van een 3e partij applicatie zoals Inquscribe. In het Cue Stack venster,
VIEW TC, gebruikt u IMPORT TC TIMINGS om de tijden en de cue namen in te laden van een .csv
file. Eerste parameter is de timecode, 2e is de naam, 3e is optionele commentaar. De MAKE CUES
soft toets kan gebruikt worden om een cue aan te maken in een cue stack, overeenkomstig met elke
geïmporteerde cue.
Het is nu mogelijk om in te voegen in een timecode track van een cue stack. MagicQ sorteert
automatisch de timecode track nadat het recorden beëindigd is, om er zeker van te zijn dat de tracks
in oplopende volgorde staan.
Wanneer men nu wijzigt van interne naar externe timecode en van externe naar interne timecode, zal
MagicQ de frames converteren. Bijvoorbeeld indien een cues was gerecord, gebruikmakend van
interne timecode, op 10.50sec dan zal deze geconverteerd worden naar 10s 15 frames
(veronderstellende dat u SMPTE 30 frames gebruikt).
Soft toets C in de Cue Stack, VIEW TC kan nu gebruikt worden om Internal/External TC in te stellen,
idem zoals in VIEW CUE STACK.
Opgeloste problemen
Oplossing voor gebruik van Palette FX op een groot aantal bewegende spots, wat gebruik van de
encoders er kon voor zorgen dat de console zeer traag reageerde en de GUI task zelfs kon laten
vastlopen.
Oplossing voor mergen in groepen met een icoon, in groepen zonder icoon, dit kon voor een reset
zorgen.

MagicQ versie 1.7.3.1
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem met de MQ500 die occasioneel herstarte één +/- 1 uur te draaien.

MagicQ versie 1.7.3.0
Nieuwe functies in visualiser
Onzichtbaar truss object toegevoegd voor het aligneren van fixtures in cirkels, zonder de truss te
tonen. Dit is handig bij het hangen van een groot aantal spots in cirkels.
Generic Globe RGB fixture toegevoegd. Dit is een enkelvoudige oplichtende RGB kleuren sfeer,
gelijkend op de String fixtures. De diameter kan gewijzigd worden door de “description text” te editeren
in de head file.
Opgeloste problemen
Oplossing voor reset in visualiser bij gebruik van een scan in de oude render mode. #0014059.

MagicQ versie 1.7.2.9
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in Output, Grid View bij het verplaatsen van meerdere heads buiten de rand,
gebruikmakend van encoders. Dit kon voor een onvoorspelbaar gedrag zorgen. #12770
Probleem opgelost i.v.m. reset wanneer Exec Grid size ingesteld wordt, wanneer de Setup optie is
ingesteld waarbij Playbacks as Execute buttons is ingesteld. #13876

MagicQ versie 1.7.2.8
Opgeloste problemen
Update van oude afhankelijke files zodat .deb kan geïnstalleerd worden op de laatste versies van
Ubuntu (en Debian gebaseerde distributies).
Oplossing voor probleem keyboard shortcuts op Mac (Ctrl + I, Ctrl + G)
Web server
Oplossing voor crash, bug #13826.
Oplossing voor verbroken HTML output.
Oplossing bij gebruik van andere file locatie.
Visualiser
Oplossing voor flikkering die geïntroduceerd werd in de laatste beta.
Oplossing voor laatste beta waarbij de beams soms niet het oppervlak bereikten.
Schaduw probleem opgelost in de nieuwe renderer op Mac.
Oplossing voor probleem waarbij MagicVis zwarte beams toonde in de oude render engine.
Oplossing voor probleem waarbij de ruimte initieel te klein of te groot getoond werd.
Oplossing voor probleem waarbij Reset Camera niet het hele venster vulde.
Voorkomen dat MagicQ crasht wanneer de drivers van de grafische kaart het visualiser venster niet
kunnen weergeven.
Snellere render van Quad view en Multi console view in MagicVis.

MagicQ versie 1.7.2.7
Nieuwe functies
Focus Line
In de 2D plot view is het nu mogelijk om moving lights te focussen op een lijn. De beams zullen
verspreid worden op deze lijn volgens de huidige fan instellingen. De gerelateerde Focus On Target
en Focus Hold functies zijn upgedate en verbeterd en er kan een basispositie gespecificeerd worden.
Opgeloste problemen
Oplossing voor bepaalde OSC crashes.
Stabiliteitsverbeteringen voor MIDI timecode bij gebruik van een externe of loopback device.
Oplossing voor MONITORS schermen, welke negatieve positie waardes toelaat voor PC’s met multi
head setup.

MagicQ versie 1.7.2.6
Nieuwe functies
Duplicate head selecties en paletten
In normale werking worden heads, met gedupliceerde elementen, behandeld als enkel één element
voor elke attribuut. MagicQ kopieert automatisch de output van het 1e element naar de gedupliceerde
elementen. Dit laat toe de head te behandelen op een eenvoudige manier, zoals elke andere head.
Vorige versies van MagicQ ondersteunden het bewaren van afzonderlijke data voor de gedupliceerde
elementen in paletten, maar het was niet duidelijk hoe deze te gebruiken en het Palettes View venster
toonde de gedupliceerde element data niet.
Indien u een palet oproept, zonder dat een gedupliceerde element selectie actief is, dan zal enkel en
alleen de data voor het 1e element opgeroepen worden. Dus de gedupliceerde elementen zullen
identiek zijn aan het hoofdelement. Indien u een sub-selectie maakt van gedupliceerde elementen,
alvorens het palet toe te passen, dan kunt u de specifieke element data toepassen.
U kunt een sub-selectie maken van alle elementen door dit te doen, bv. .1 THRU 3 om een sub
selectie te maken van de 3 elementen.
Vanaf v1.2.7.1 is het mogelijk om de gedupliceerde element selectie te bewaren in groepen. Dus kunt
u een groep maken zonder gedupliceerde elementen selectie en een groep met alle gedupliceerde
elementen geselecteerd. Groepen met gedupliceerde element selecties tonen een “.” achter het
nummer van de heads in de rechter bovenhoek van het groep item. Noteer dat gedupliceerde element
selecties toegepast worden op alle geselecteerde heads in de programmer en in groepen, dus is het
niet mogelijk om element 1 van head 1 en element 2 van head in de groep te bewaren.
Om het eenvoudiger te maken om alle elementen te selecteren van gedupliceerde heads zijn de
volgende shortcuts toegevoegd. Wanneer alle gedupliceerde elementen geselecteerd zijn, zal de
head selectie tekst in de titel bar van het venster “.all” tonen.
Om alle elementen van een gedupliceerde head te selecteren:
1.> @@ (of enkel .>ENTER indien u zich bevindt in Keypad select heads mode).
Of

1.>NEXT HEAD

Om terug te keren naar de normale selectie (d.w.z. geen gedupliceerde elementen geselecteerd)
1.@@ (of .ENTER indien u zich bevindt in Keypad select heads mode).
Of

1.NEXT HEAD

Open Sound Control
Ondersteuning voor het sturen en ontvangen van Open Sound Control (OSC) boodschappen is
toegevoegd aan MagicQ. Dit laat netwerkcontrole toe van/naar een groeiende lijst aan devices en
software, zoals tablet apps, audio, video en cue controle systemen.
Het is mogelijk om de hoofdplaybacks te triggeren, aansturing van het execute venster met de
ingebouwde OSC commando’s en MagicQ kan geconfigureerd worden om te reageren op OSC
boodschappen door het instellen van rijen het Autom venster.
Boodschappen versturen kan vanuit cues gedaan worden met de macro kolom, door het specificeren
van k gevolgd door het OSC boodschap adres en een komma gescheiden lijst van argumenten.
Patchen van de Generic > mqosc personality stuurt OSC boodschappen uit afhankelijk van de
kanaalwaarde gebruikt tijdens de MagicQ programmering. Er zijn drie modes van de personality voor
het uitsturen van verschillende soorten OSC boodschappen – float, integer, no arguments. Instellen
van de naam van de head op het OSC adres activeert de transmissie.
De demo folder bevat nu een showfile en een overeenkomstige TouchOSC demo file voor gebruik met
de TouchOSC tabllet applicatie (http://hexler.net/software/-touchosc ). Gebruikers die upgraden van
oudere versies van MagicQ kunnen moeten kijken in Program files/Chamsys Ltd/MagicQ/show/demos
om deze files te vinden.
Om van start te gaan, stelt u de OSCN mode in op ofwel Tx, Rx of Tx en Rx. Stel de OSC transmit
mode poort en OSC receive poort in (default is 9000 en 8000), en zorg ervoor dat er een MagicQ wing
of interface aangesloten is.
Pixel mapper gif ondersteuning
De pixel mapper is uitgebreid voor ondersteuning en weergave van gif files. Er zijn vier nieuwe folders
onder Media Page, Gif 1, Gif 2, Gif 36 en Gif 4.
U kunt de gifs laden door ofwel:
a) Ze manueel te kopiëren naar de media folder en ze een naam te geven gif001-001.gif en zo
verder.
b) Gebruik van MagicQ File Manager voor het selecteren van een gif.
c) In het Media venster, drukken op de LOAD GIF soft toets.
Weergave van de gif gebeurt wanneer de intensiteit van de media layer groter is dan 0. Wanneer de
Media Page of Media ID gewijzigd wordt, of wanneer de intensiteit dropt naar 0, dan zal de gif gereset
worden naar het begin.
De movie speed encoder beïnvloedt de snelheid. Het is mogelijk om de weergave te pauzeren van de
gif door de movie speed op 0 te plaatsen.
MIDI personality
MIDI boodschappen kunnen nu gestuurd worden door het patchen van de Generic > mqmidi
personality. Vanaf het moment dat de waarde van de kanalen wijzigt, zal er een nieuwe MIDI
boodschap gestuurd worden.
Dit laat toe boodschappen te sturen vanuit cue stacks en execute buttons; bijvoorbeeld zenden van
MIDI noten om cues te triggeren op andere systemen.

Ondersteuning voor LumenRadio wireless
MagicQ ondersteunt de LumenRadio CRMX Nova TX USB dongle voor het aansturen van één DMX
universe via LumenRadio. Dit laat toe om fixtures van andere fabrikanten aan te sturen, inclusief DTS,
Robe en Ayrton, via draadloze DMX, direct van de console.
In MagicQ zet u het Output Type in Setup, View DMX I/O, voor universe 1 op Enttec Pro en enable de
universe. Wanneer verbonden, zal de interface getoond worden onder Setup, View System, View
Status, Interfaces, Port Type als “En”. De Enttec Pro / LumenRadio kan enkel en alleen
geconfigureerd worden op universe 1. Om een andere universe uit te sturen naar deze device, stelt u
het copy veld in op Universe 1, zodat deze gekopieerd wordt van de gewenste universe.
De LumenRadio device wordt ondersteund op alle MagicQ consoles en MagicQ PC, behalve niet op
MQ40 en MQ40N.
Enkel één LumenRadio device wordt ondersteund per console.
Andere wijzigingen
Het testen van seriële poort waardes, gebruikmakend van “testser” via de commando lijn, is verbeterd
zodat dezelfde formaten aanvaard worden zoals in het cue stack macro venster, voor het sturen van
seriële commando’s. D.w.z; dat ASCII tekst kan geplaatst worden tussen “” en waardes kunnen direct
meegegeven worden.
MagicQ rapporteert nu de gestuurde hex waarde. Bijvoorbeeld om L te sturen gevolgd door 255 geeft
u in:
Testser “L”, 255
Opgeloste problemen
Oplossing voor Autom venster, serial port events. Voorheen diende het geheel van de autom te
matchen, indien waardes ontvangen werden via de seriële poort, wat betekende dat indien
parameters dienden doorgegeven te worden, voor gebruik in de functie, dan dienden Automs
aangemaakt te worden voor alle mogelijke waardes. Nu probeert MagicQ geen match te maken van
de waarde die doorgestuurd wordt. De behandeling van niet gematchte waardes is ook verbeterd,
zodat indien een niet gematchte boodschap ontvangen wordt, de buffer leeggemaakt wordt.
Oplossing voor MQ80 – MagicQ dient niet langer herstart te worden indien een extra wing opnieuw
aangesloten wordt of aan/uit geschakeld is.
Probleem opgelost in recente beta versies met LEDs op originele Extra wings.
Probleem opgelost met crossfader ingesteld op Test Cue Stacks Rate Master. Wijzigen van het level
van de Test Cue Stack Rate Master had invloed op cue stacks die al lopende waren in het execute
venster, maar cue stacks die nieuw geactiveerd werden in het execute venster, namen de huidige
snelheid niet aan van de rate master. #0013138
Oplossing voor duplicated elementen. Transitie tussen playbacks, waarbij geen individuele elementen
gebruikt werden, naar playbacks waar wel individuele elementen gebruikt werden, werkte niet correct.
#0013127
Probleem opgelost bij het recorden van het Group FX op paletten, MagicQ recorde een normaal FX
i.p.v. een Group FX. Was enkel in v1.7.1.5 tot 1.7.2.5. #0012997

MagicQ versie 1.7.2.4
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem met Patch, View Vis, View 3D Vis venster, dat eens geopend altijd voor de
andere vensters bleef staan. #0012944
Probleem opgelost met visualiser venster, wanneer dit venster actief was, een cue gerecord werd,
crasht de visualiser. #0012936
Probleem met focussen spots in visualiser, deed MagicQ PC crashen. #0012886

MagicQ versie 1.7.2.3
Nieuwe functies
Ondersteuning voor USB MIDI interfaces op MagicQ PC/Mac
MagicQ ondersteunt nu ontvangst van MIDI timecode direct van standaard USB MIDI interfaces of van
een virtuele MIDI interface op een gelijkaardige manier als het ontvangen van Winamp timecode. Dit
laat ontvangst van timecode toe via radio devices zoals Adrem TCR, rechtstreeks in MagicQ.
Ondersteuning voor MIDI timecode via een standaard USB interface is enkel en alleen actief wanneer
verbonden met een MagicQ Wing of MagicQ interface (niet MagicDMX). Als extra is ook de ontvangst
van MIDI noten, via standaard USB MIDI interfaces geactiveerd wanneer op het systeem een MagicQ
Rack Mount dongle aangesloten is.
De USB MIDI device die gebruikt wordt, kan geconfigureerd worden via de toolbar Tools, Select MIDI
device.
MagicCap
Optie toegevoegd voor bilineaire scaling bij het downscalen van screencapturing, voor alleer ze
verstuurd worden.
Opgeloste problemen
Bij het verwijderen van kanalen in het cue venster, worden nu hi en lo attributen verwijderd.
Indien palette FX geen info heeft, gebruikt dan default en net 0.
Intensity venster encoder X toonde niet altijd exact de juiste intensity % waarde. #0012833
Cue Stack, View Defaults werd niet getoond wanneer er geen cue stack opgeslagen was in de laatste
beta’s. #0012900
DMX merge (gebruikmakend van input of overide) voor duplicated fixtures. Nuw zal MagicQ alle
ontvangen elementen mergen voor de duplicated fixtures, niet enkel en alleen het eerste element.
#0012807
Oplossing voor View Cue, Remove Head waarbij de 16bit kanalen niet correct verwijderd werden.
#0012784
MagicVis
Oplossing in recente beta’s op Retina Macs waarbij de render enkel en alleen een kwart van het
venster in beslag nam. #12108
Oplossing voor Room Brightness wanneer het visualiser venster geopend is. #11483
Verbeterde rendering voor beams in de nieuwe render engine, wat ze minder blokkerig maakt,
verhoogde reikwijdte van fixtures, betere rendering van gobo’s.

MagicQ versie 1.7.2.2
Opgeloste problemen
Oplossing voor MQ40N grafische performantie. Was van toepassing op alle MagicQ software versies
voor MQ40N. Was niet van toepassing op alle andere consoles.
Visualiser
Oplossing voor crash bij het switchen van oude render naar nieuwe render in Windows. #0012791
Oplossing voor kleuren van form objecten in oude render.
Oplossing voor ontbrekende fixtures in Quad View.

MagicQ versie 1.7.2.1
Nieuwe functies

Nieuwe functie toegevoegd aan Output, View Plan om toe te laten cue data te bekijken i.p.v. output
data in het grid formaat. In het output venster, drukt u SHIFT + VIEW CUE om de inhoud van de cue
te zien i.p.v de output.
De huidige cue is de cue die getoond wordt in het cue venster, welke normaal de actieve cue is op de
huidige geselecteerde playback, tenzij het cue venster gelockt is op een specifieke cue in de cue
stack.
De functie van de shortcut CTRL CLEAR is gewijzigd naar clear to default waardes in plaats van te
clearen naar 0. #0012545
Verbeterde Group, Heads View om unpatched heads weer te geven. #0012650
Vanaf nu is het ook mogelijk om groepen te maken van elementen van een multi element head.
MQ40/MQ40N
De MQ40/MQ40N gebruikersinterface heeft een gereduceerd aantal opties om er zeker van te zijn dat
de gebruikersinterface makkelijker is voor gebruikers die niet direct bekend zijn met lichtprogramma‘s.
Meer geavanceerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot de geavanceerde functies door het
instellen van Advanced Settings = “Enabled” in Setup, View Settings, Mode.
Denk er aan, wanneer de MQ40N de eerste maal gestart wordt of gereset wordt, dan zal deze terug in
de eenvoudige settings geplaatst worden, dit om te verzekeren dat basic gebruikers de eenvoudige
settings te zien krijgen bij het opstarten en niet verward geraken door de advanced settings.
Wanneer “Advanced Settings” is “Disabled” dan zal het patch venster een vereenvoudigde view tonen
met één enkele tab en eenvoudigere toetsen voor CHOOSE HEAD en PATCH IT. Items kunnen in de
visualiser verplaatst worden gebruikmakend van de X, Y, Z encoders. Voor meer geavanceerde
functies van MagicVis, en patch functies zoals Clone en Morph dient u de Advanced Settings te
gebruiken.
Houdt er rekening mee dat in versies (1.7.2.0 en lager) de MQ40/MQ40N altijd eenvoudigere interface
zal tonen, daar was geen optie voor de advanced settings.
Opgeloste problemen
Oplossing voor Cue Tracks die toegevoegd waren in 1.7.2.0, waaronder GO die niet werkte in Cue
Tracks en display problemen. #00012436
Probleem opgelost zodat, indien geen externe monitors geactiveerd zijn, drukken van die specifieke
venster toets, zal steeds het venster tevoorschijn brengen op de interne monitor. #0012721
Probleem opgelost in 1.7.2.0 bij MagicQ consoles waarbij het hoofdvenster het scherm niet volledig
vulde. #0012729
Probleem opgelost waarbij MagicQ kon resetten bij het kloppen op playbacks zonder stappen, indien
de toetsen ingesteld waren als tap to time. #0012638
Probleem opgelost met include bij gebruik van “Include Selected Only” op een cue met een Group FX.
Voorheen werd het volledige group FX geinclude, ongeacht of er al dan niet fixtures van de groep
geselecteerd waren. #0012516
Probleem opgelost in MagicQ Linux PC waarbij MagicQ de touchpad herkende als een touchscreen.
#0012632

Probleem opgelost met resize van MagicQ venster op PC/Mac wanneer een wing aangesloten was.
#0012637
Probleem opgelost in een cue stack waar identieke FX in opeenvolgende cues gebruikt werden maar
met FX stop/start behandeld werden als hetzelfde FX i.p.v. geen wijzigingen door te voeren.
#0012595
Probleem opgelost met refresh snelheid van 2e execute venster. #0012574
Probleem opgelost met output venster, View Active wat incorrecte data toonde #0012386
Probleem opgelost met kleuren van execute buttons. #0012452
Probleem opgelost in MagicVis met video en room brightness. #0012304
Probleem opgelost in MagicVis met schaduwen. #0012167
Probleem opgelost in MagicVis met highlight in nieuwe rendering mode. #0012084
Probleem opgelost in MagicVis met Plot View waarbij het kon crashen bij openen van sommige
showfiles. #0012613

MagicQ versie 1.7.2.0
Nieuwe functies
MagicVis nieuwe rendering
MagicVis bevat nu een hoge kwaliteitsrender met verbeterde beams en schaduwen. Om de hogere
kwaliteitsrender te activeren, opent u MagicVis, en ga naar File, Settings en selecteer “New renderer”
van de OpenGL opties.
Indien voor om het even welke reden de nieuwe rendering niet werkt, dan kan je steeds terugkeren
naar de oude rendering door MagicQ te openen en in de toolbar selecteer je Visualiser, old renderer.
Opslaan van MagicQ user files op PC/Mac
MagicQ heeft nu een optie die bepaalt waar de user data opgeslagen wordt.
Oudere installaties van MagicQ bewaarden show, head, log en andere user data files in de applicatie
folder. Windows en OSX maken het tegenwoordig moeilijk voor gebruikers om toegang te krijgen tot
applicatie folders, door de files te forceren naar een virtual store of de schrijftoegang uit te schakelen.
Deze data kan nu bewaard worden in de User Documents folder welke volledig toegankelijk is. Het is
mogelijk om op gelijk welk moment terug te keren naar de applicatie folder.
In de toolbar bovenaan selecteert u Tools, Change Files Location.
Cue Stack time code tracks
MagicQ ondersteunt nu tot 10 time code tracks gelinkt aan elke cue stack. Een time code track laat
een volgorde van toets aanslagen/fader bewegingen toe die verbonden worden met de playback van
een cue stack. Dit is bruikbaar waar een hoofd cue stack gebruikt wordt voor de algemene look, maar
additionele effecten en bumps dienen toegepast te worden in sync met de muziek. De time code
tracks zijn onafhankelijk van de cues in de cue stack, dus het is daarom niet noodzakelijk om een cue
aan te maken voor al deze effecten/bumps.
Alle opgenomen time code tracks worden gestart wanneer de cue stack geactiveerd wordt en
gereleased wanneer de cue stack gereleased wordt.
Time code tracks zijn zichtbaar in de cue stack, View TC venster. Houdt er rekening mee dat de Cue
Stack, View Default toets nu verplaatst is onder de View Options soft toets om plaats te maken voor
de View TC toets.
Tracks 1 tot 10 worden geselecteerd via soft toets A. Tracks kunnen opgenomen en verwijderd
worden gebruikmakend van de RECORD TRACK en REMOVE TRACK soft toetsen.
De RECORD TRACK functie wordt gebruikt om de tracks op te nemen – in deze mode neemt MagicQ
alle toets aanslagen en fader bewegingen op, zoals ze optreden en dit met hun aangepaste tijd. De
events en tijden kunnen nadien gewijzigd worden. Elk event kan individueel bewerkt worden, of een
hele selectie kan geselecteerd worden met de cursor en verplaatst worden in de tijd.
Elke time code track wordt opgeslagen in MagicQ als een keyboard macro en kan ook bekeken en
weergegeven worden in het macro venster. Events in de tijdslijn worden op dezelfde manier bewaard
als keyboard macro’s.
Andere wijzigingen
Cirkel FX is aangepast zodat het makkelijker is om een odd/even of left/right symmetrische chase te
bekomen.
Paneel wordt nu getoond in het zwart i.p.v. het blauw, wanneer een zwart kleurenschema gekozen is.

Het is nu mogelijk om cijfers te wijzigen in de keyboard macro’s.
Opgeloste problemen
Oplossing voor editeren van meerdere head macro’s in de head editor, dit kon voor een reset zorgen.
#0010040
Oplossing voor execute venster faders welke voor een reset konden zorgen. #0011089
Oplossing voor stotterende FX met kleine size/trage start. #0012309
Verkeerdelijk melding van FTDI debug verwijderd in log files. #0012059
Verbeteringen aan graphics van MagicVis nieuwe rendering. #0011987
Oplossing voor IPCB representatie in palet venster na het editeren.#0012243
Oplossing voor probleem bij gebruik van Net Sessions i.v.m. multi prog van een cue stack. Elke user
kon een stap recorden in een cue stack, maar de laatst gerecorde step werd niet correct uitgevoerd op
de andere consoles (welke de laatste stap niet opgeslagen hadden), tot wanneer de cue stack herstart
werd.
Oplossing voor benoemen van een FX palet in Prog, View venster.
Oplossing voor keyboard macro’s die gebruik maken van SHIFT of CTRL, was enkel probleem in
recente beta’s. #0012091
Net Sessions
Probleem opgelost bij gebruik van RESYNC SHOW toets op de slave consoles – een licht verouderde
versie van de show kon gesynct worden.
Probleem opgelost met bewaren van show op de master, naar een nieuwe naam. Wat ervoor zorgde
dat de slave niet upgedate werd met de nieuwe naam. Dit werd gedeeltelijk vastgesteld bij gebruik van
een incrementerend file nummer. Vanaf nu zal elke save show, op de master, ervoor zorgen dat de file
op de slave volledig herladen wordt.
De output, plan view, grid naam werd niet correct upgedate tussen consoles.
Indien Hot Take Over universes manueel ingesteld werden, dan activeerden/de-activeerden de net
sessions niet alle universes correct. De status DMX I/O is nu aangepast om de net session status te
tonen.
Bij gebruik van ACT, LAST ACT, PROG werd dit niet correct getoond in het status veld – het toonde
enkel CC-None.
Probleem opgelost waarbij, na een Master/Slave swap, indien de master de communicatielink verloor
met de slave, dan werd de niet correcte verwarrende boodschap “Lost Sync to Master” weergegeven.

MagicQ versie 1.7.1.9
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd voor het deactiveren van patch offsets bij gebruik van de visualiser. Dit is
handig bij gebruik op festivals met een visualisatie suite, waarbij de visualisatie niet aangepast is aan
de actuele stage posities. Bij het programmeren in de visualisatie suite kan de offset uitgeschakeld
worden, en dan terug geactiveerd worden voor de live show. In Setup, View Settings, Mode, stelt u
Visualiser mode in op “Insert, no Patch offsets”.
Extra logging toegevoegd voor synchronisatie problemen bij gebruik van Net sessions.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met remote connectie bij systemen die een serienr. geconfigureerd hadden op
beide systemen. Dit was meestal van toepassing bij MQ80’s welke automatisch een serienr. krijgen
via de processor. Het had enkel invloed op communicatie tussen twee MQ80’s, communicatie tussen
MQ80 en PC/Mac systemen werd niet beïnvloed.
Probleem opgelost in v1.7.1.5 tot 1.7.1.8 bij het wijzigen van de spread van Col FX in de oudere show
files. Was enkel op Palet gebaseerde FX aangemaakt voor 1.7.1.5. #0012095
Probleem opgelost met users waarbij, indien een super user zijn eigen user verwijderde, het niet
mogelijk was om nog enige acties uit te voeren, tot wanneer het systeem herstart werd.
Probleem opgelost met de Palet optie, Expand Cues bij MQ40/60/70 wat teveel tijd in beslag nam bij
grote shows. Aangepast zodat een progressie indicatie weergegeven wordt en voorkomt dat de
watchdog in werking treedt. #0012018
Probleem opgelost bij cue stacks met meerdere chases. Indien de crossfade verschillend was van
100%, dan werkte jump uit de chase niet zoals het hoorde.
Verbeterd gedrag bij gebruik van timecode en time code jumps naar achter. Nu wordt enkel de cue
juist voor de timecode uitgevoerd, voorheen werden alle cues in de cue stack, tot dat punt uitgevoerd.
Probleem opgelost in recente beta’s waarbij de cue stack macro G met punt cues (bv. G3/5.1) niet
correct werkten.

MagicQ versie 1.7.1.8
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met crash in recente beta versies bij het updaten van waardes.
Probleem opgelost bij het runnen van palet gebaseerde FX, aangemaakt in versies van voor v1.7.1.5,
wijzigen van de spread werkte niet correct.
Versie compatibiliteitsprobleem opgelost met MagicHD, waarbij teruggevallen werd naar 1 layer, zelfs
wanneer verbonden met MagicQ consoles. Was enkel en alleen van toepassing voor systemen die
MagicHD versie 1.7.1.1 of hoger draaiden en de consoles op 1.7.1.0 of lager.
Verschillende verbeteringen aan visualiser nieuwe rendering.
Oplossing voor expanderen van heads bij gebruik van de documents folder.

MagicQ versie 1.7.1.7
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met toepassen van tijden op paletten. #0012106

MagicQ versie 1.7.1.6
Opgeloste problemen
Groot probleem van v1.7.1.5 opgelost met generic dimmers en sommige andere kanalen, i.v.m. niet
werken na patchen tot dat show herladen werd. #00012102
Probleem opgelost met user management – niet wissen van users uit oude shows. #00012103
Probleem opgelost bij gebruik van DBO na voorwaarts of achterwaarts jumpen naar een cue in een
cue stack (>> of <<), fade tijden werden toegepast bij uit DBO komen.
Probleem opgelost in MagicVis met niet correcte iris visualisatie. #0011791
Probleem opgelost in MagicVis met PDF venster. #0012081

MagicQ versie 1.7.1.5
Nieuwe functies
Palet FX
Ondersteuning toegevoegd om Palet FX toe te passen op heads, zelfs indien ze niet allen dezelfde
attributes gespecificeerd hebben in het FX. De 2col, 3col en 4col ingebouwde FX’en zijn
gemodificeerd zodat ze alle 8 kleuren attributen (Cyan, Magenta, Yellow, Col Mix, Col1, Col2, Col3,
Col4) bevatten, zodat wanneer deze FX gekozen worden, ze werken op alle kleuren attributen die
opgeslagen zijn in de gekozen palet. Dit laat toe kleurenpalet FX’en te gebruiken op multi heads met
verschillende attributen – CMY, RGB, RGBA, RGBW enz…
Houdt er rekening mee dat MagicQ rood naar cyaan, groen naar magenta en blauw naar geel mapt,
dus de 2col, 3col en 4col zal zowel voor CMY als RGB LED fixtures werken.
De bestaande 2col, 3col en 4col ingebouwde FX welke gebruik maken van enkel Cyan, Magenta en
Yellow zijn hernoemd naar 2cmy, 3cmy en 4cmy. Deze kunnen gebruikt worden om FX te limiteren
naar enkel en alleen CMY attributen, geen FX op kleurenwielen, kleurencorrectie, wit of amber.
Deze wijzigingen zullen enkel en alleen nieuwe shows beïnvloeden, of shows waar de FX voorheen
niet gebruikt werden. Shows die geprogrammeerd zijn gebruikmakend van de oude 2col, 3col en 4col
FX zullen blijven werken zoals voorheen op CMY data, dit omdat de FX data bewaard wordt in de
showfile.
Group FX
FX kunnen nu toegevoegd worden als een Group FX, zelfs wanneer slechts 1 groep geselecteerd is
door gebruik te maken van de ADD GROUP FX soft toets in het Group en FX venster. Dit heeft het
voordeel, indien de leden van de groep gewijzigd worden, de geprogrammeerde cues, die
gebruikmaken van het FX, automatisch wijzigen naar het gebruik van de nieuwe leden van de groep.
De spread van Group FX kan nu gewijzigd worden in het Prog venster, View FX en ook, eens
opgeslagen, in een cue, in het cue, View FX venster, via de “Group Spread” kolom. De opties zijn:
Group

Spreiding wordt uitgevoerd volgens de groep (alle leden van de groep hebben
dezelfde spread) – zoals bij vorige software versie.

All chans

Spreiding over alle kanalen in alle geselecteerde groepen, alsof het een
standaard (nonn Group) FX was

Within groups

Spreiding binnen elke groep, alsof elke groep één voor één geselecteerd werd
en dan het FX toegevoegd werd op de groep.

Parts, Segments en Direction kan gebruikt worden in alle “Group Spread” modes. Wanneer ingesteld
op “Group” zal er maar een gelimiteerd effect zijn, tenzij er vele groepen geselecteerd zijn.
De “Within Groups” is vooral bruikbaar bij het runnen van FX on groepen, waarbij elke groep een
verschillend aantal heads heeft. Bijvoorbeeld, veronderstel een 3 trussen systeem met 6 heads op de
front truss, 5 op de mid en 4 op de back truss, met de overeenkomende groepen – Front, Mid en Back
met 6, 5 en 4 heads in elk. Gebruikmakend van “Within Groups” zal het FX synchroon lopen over elke
truss.
Group FX en Palette FX kunnen samen gebruikt worden om zo FX te maken die eenvoudig kunnen
gewijzigd worden, volgens de grootte van de rigging, en slechts kleine wijzigingen noodzakelijk zijn
aan groepen en paletten.
Om ruimte te maken voor deze nieuwe functie, is de sporadisch gebruikte ADD FX 0 SIZE verplaatst
onder de SHIFT + ADD FX 0 SIZE soft toets in deze vensters.

Nieuwe ingebouwde FX
Nieuwe ingebouwde FX toegevoegd voor gebruik met meerdere attributen.
2posdim

Gebruikt 2 position paletten met zowel positie als dim informatie.

2colpos

Gebruikt 2 colour paletten met zowel kleur als positie informatie.

3colpos

Gebruikt 3 colour paletten met zowel kleur als positie informatie.

Om het 2posdim FX te gebruiken, maakt u 2 paletten aan met zowel positie als intensiteit informatie
erin (gebruikmakend van SHIFT RECORD en selecteer REC POS en REC INT). Een goed effect
wordt bekomen door het aanmaken van het eerste palet met een startpositie (bijvoorbeeld center
vocals) en intensity op 0%. Maak dan een 2e positie aan, uitgevlogen, met intensiteit op 100%.
Om de 2colpos en 3colpos FX te gebruiken, maakt u een 2 of 3 kleuren palet aan met zowel positie
als kleureninformatie erin. Wanneer de heads wisselen tussen de posities, zullen ze ook van kleur
wisselen.
User management
Ondersteuning voor gebruikersbeheer toegevoegd. Dit laat toe om gebruikers in te stellen met
gelimiteerde toegang. Gebruikers kunnen ingesteld worden zodat ze volledige toegang hebben tot alle
consoles, of enkel een groep van kanalen, of tot alle kanalen behalve een bepaalde groep van
kanalen. Er kunnen paswoorden, ingesteld worden voor de gebruikers.
De huidige user wordt weergegeven en geselecteerd in Setup, soft toets C. Houdt er rekening mee
dat bij MagicQ consoles de Set Time functie, voorheen op soft toets C, verhuisd is naar de soft toets D
en Set Date naar SHIFT + soft toets D.
Users kunnen beheerd worden in Setup, View System, View Users. Wanneer geen users
geconfigureerd zijn, dan wordt de “Default” interne user gebruikt en alle MagicQ functies zijn dan exact
hetzelfde zoals in vorige versies.
User settings kunnen enkel geëditeerd worden bij gebruik van de “Default” user of wanneer ingesteld
op een user met “Superuser permissions”. Indien er geen users geconfigureerd zijn met “Superuser”
rechten, dan zal MagicQ steeds de “Default” user ter beschikking stellen zonder paswoord. Dit zorgt
ervoor dat u steeds toegang hebt tot de console setup.
Users kunnen geconfigureerd worden met als type “Group only”. Dit geeft enkel en alleen toegang toe
tot de kanalen in de gespecificeerde groep.
Users kunnen geconfigureerd worden met als type “Exclude Group”. Dit geeft toegang toe tot alle
kanalen, behalve die in de gespecificeerde groep.
Users met “Supervisor” rechten hebben toegang tot alle kanalen. Users met “Group Only” of “Exclude
Groups” kunnen enkel en alleen heads selecteren van de hen toegelaten kanalen en kunnen enkel en
alleen cues en groepen recorden en editeren van de hen toegelaten kanalen. Zij kunnen niet over
recorden, merge in of verwijderen, van om het even welke groep of cue, die kanalen bevat waarvoor
zij geen toelating hebben.
Indien de optie “Block Output” is ingesteld, dan kunnen users met “Group Only” of “Execute Groups”
de output niet beïnvloeden van heads buiten deze van de de toegelaten kanalen, deze heads zullen
op 0 intensity blijven en LTP kanalen op hun default waarde.
Users worden bewaard als show settings, niet als console settings. Één van de users in de User List
kan ingesteld worden als Start User. Wanneer de show geladen wordt, dan wordt deze user ingesteld
als huidige user. Dit kan gebruikt worden om altijd op te starten met een user die beperkte toegang

heeft. MagicQ voorziet ene knipperende waarschuwing “User” wanneer een show geladen wordt met
een user met beperkte toegang.
Indien een user aangemaakt wordt als Include Group, maar zonder dat een groep ingesteld is, dan zal
deze tot geen enkel kanaal toegang hebben, zij moeten dan een nieuwe user kiezen (en een
paswoord ingeven, indien ingesteld) om toegang te krijgen tot de kanalen.
Users zijn van toepassing op zowel master als slave consoles bij gebruik van Net Sessions. Op een
slave, zal selecteren van een user met gereduceerde permissies, ervoor zorgen dat de slave enkel en
alleen toegang heeft tot de toegelaten kanalen. De slave kan de output aansturen gebruikmakend van
Multi Prog Sel Chans, maar is begrensd tot de toegelaten kanalen. Een nieuwe “User” optie is
toegevoegd aan Multi Prog Sel Chans, welke de slave instelt, de output aan te sturen van alle kanalen
waarvoor hij toegang heeft.
Indien een paswoord ingesteld is op een showfile en vergeten is, dan dient u ChamSys support te
contacteren.
Net Sessions playback sync modes
Twee nieuwe modes toegevoegd aan Playback Sync Slave.
Mode toegevoegd om playback sync toe te laten tussen master en slave consoles, met mogelijkheid
om slave controle te geven over playback operaties, alsook op de master. In de bestaande “PB Sync”
mode wordt de playback status van de slave steeds gesynct met de master en wijzigingen op de
slave, zoals FLASH toetsen, GO? BACK en fader levels worden genegeerd.
Mode toegvoegd om gebruik van slave consoles toe te laten voor onafhankelijke playback, maar
continue de “Playback state” bewaren, zodat indien de master, voor om het even welke reden faalt, de
slave overneemt vanaf de laatst ontvangen master playback state.
In Setup, View Settings, Multi Console zijn de opties voor “Playback Sync Slave Mode” nu “PB sync”,
“Inhibit, Sync on swap”, “Inhibit PB Sync” en “PB Sync, multi control”.
In “PB sync” mode wordt de Slave playback status altijd gesynchroniseerd met de master. Het is niet
mogelijk om de playback status te wijzigen (zoals pagina, activatie/release status, level van playbacks)
op de slave consoles.
In “PB sync, multi control” mode wordt de slave playback status steeds gesynct met de master. De
playback status (zoals pagina, activatie/release status, level van playbacks) kan zowel gewijzigd
worden op de master als slave consoles.
In “Inhibit PB sync” mode wordt de slave playback status nooit gesynchroniseerd met de master.
Indien de slave master wordt, dan zal de playback status niet wijzigen, dit laat bijvoorbeeld toe om een
veilige status in te stellen op de slave console, welke niet gesynchroniseerd wordt met de master
playback status.
In “Inhibit, sync on swap” wordt de slave playback status niet gesynchroniseerd met de master zolang
hij slave is. Indien de slave gepromoveerd wordt naar master, dan zal zijn playback status ingesteld
worden op de laatste ontvangen status van de originele master.
Net Sessions Master Clash
Indien er een Master conflict is in het netwerk, dan zal MagicQ de master behouden die reeds het
langst in werking is en alle andere masters degraderen naar slaves.
Voorheen, indien een slave uit sync was met de master, dan werd deze gepromoot naar master. De
voorgaande master welke gedegradeerd was naar slave, zou zijn showfile dan overschreven hebben
door de uit sync zijnde data van de nieuwe master (oude slave).

Nu, indien Net Sessions ingesteld is op “Manual Takeover”, dan zijn masters gedegradeerd naar
“Disabled” i.p.v. “Slave”. Een knipperende waarschuwing wordt getoond in het status venster. Indien
de “Disabled” mode stuurt de console niet uit op het netwerk en probeert ook de show niet te syncen
met een master. De gebruiker kan dan zelf beslissen tussen “Take Control” of “Release Control” op
die console.
Wanneer een master gedegradeerd is naar slave of disabled, bewaart MagicQ een copy van de show
file die draaide op de master, gebruikmakend van de bestaande show filenaam maar met de “_swap”
toegevoegd op het einde, vóór de file extensie .shw, bijvoorbeeld “myshow_swap.shw”.
Indien de mastershowfile overschreven wordt, dan kan de originele showfile gerecoverd worden door
de “_swap” file van de originele master te herladen en deze te bewaren als een nieuwe file naam. Om
te voorkomen dat MagicQ herhaaldelijk de “_swap” overschrijft met verkeerde data van de slave,
wordt de file slechts bewaard indien de master minstens 60 seconden gedegradeerd was naar slave.
Paletten toepassen met tijden
Nieuwe shortcuts voor het toepassen van paletten met tijden:
<time> *
<time> * /
<time> * +
<time> * <time> * .
*

Fan tijden over de geselecteerde heads
Reverse fan
Into centre fan
Centre out fan
Random fan
Gebruik de laatste fan timing

Rapporten
MagicQ ondersteunt nu printen van de inhoud van elk venster naar een printer of PDF file. Op PC/Mac
selecteert u File, Print Window. Voor spreadsheet views, zal MagicQ standaard de meest gebruikte
kolommen selecteren van het venster, zodat deze passen op de geprinte pagina breedte. Het is
mogelijk om de selectie van de kolommen te wijzigen.
Andere wijzigingen
Slow start en Slow fade curves toegevoegd. Tezamen met damped fade curve voorziet dit
verschillende mogelijkheden voor zachte fades.
Ondersteuning toegevoegd voor het editeren van waardes in het Tracksheet venster. Om waardes te
kunnen wijzigen over meerdere pagina’s (gebruikmakend van cursor selectie en page up/down) dient
u er zeker van te zijn dat HIDE UNUSED NIET actief is.
Auto Blind previs gewijzigd zodat in blind gaan, terwijl de S-toets ingedrukt is, enkel actief is wanneer
in Setup, Mode, Visualiser optie ingesteld is op “Auto insert, Auto Previs”.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Thru in cue stack macros indien meer dan 2 playbacks gebruikt werden.
Beïnvloede enkel en alleen v1.7.1.3.
Probleem met cue stack macro R0 – dit werkte niet in 1.7.1.3.
Probleem opgelost met Highlight mode, Advanced Highlight Only (No Lowlight). Wanneer gebruikt met
heads in de programmer, de niet sub geselecteerde heads werden overschreven.
Probleem opgelost met fixtures met heads met virtuele kanalen in recente beta’s.
Probleem opgelost in programmer (en andere vensters die geen ondersteuning bieden voor recorden
in het venster). Wanneer een cursor selectie actief was, was het niet mogelijk om te recorden en er

was geen foutboodschap. Nu, wanneer de eerste maal RECORD gedrukt wordt, wordt de cursor
selectie leeggemaakt.
MagicQ toont nu een knipperende “No Sync” waarschuwing wanneer het in slave mode is in Net
Sessions, maar niet gesyncd is.
Oplossing voor gebruik van Multi Window client met MQ80.
Probleem opgelost met reset op MQ60/MQ70/MQ40N bij het snel drukken van layout toetsen om de
layouts te transfereren tussen monitors. #0011035

MagicQ versie 1.7.1.3
Nieuwe functies
Kleurenschema
Verbeteringen voor het Output, View Intensity venster, Programmer en Track Sheet. MagicQ gebruikt
nu de volgende kleuren:
Rood
Cyaan
Groen
Wit
Magenta

In Programmer
Stijgende waarde
Dalenede waarde
Statische waarde aangestuurd door playback/cue
Tracking waarde

MagicVis visualisatie
Toolbars zijn toegevoegd aan de 3D view en Plot view in MagicVis.
Een nieuwe Source optie is toegevoegd “Prog Only”. Dit laat visualisatie toe van wat zich in de
programmer bevindt, zonder de huidige playback status. Dit is verschillend van de “Blind Prog” source
optie welke toont wat in de Blind programmer staat wanneer toegevoegd aan de huidige output status.
Wanneer MagicVis in werking is met de 3D view en BLIND wordt ingedrukt op de console, dan zal
MagicVis automatisch splitten naar Output/Blind Preview mode, zodat beide, de output en de blind
programmer kunnen bekeken worden. Wanneer BLIND mode verlaten wordt, keert MagicVis terug
naar de enkele 3D view.
Wanneer MagicVis draait met de 3D View, met output als bron, en een S-toets ingedrukt gehouden
wordt op de console, dan zal MagicVis tijdelijk de inhoud tonen van de Playback i.p.v. output. Bij het
releasen van de S toets keert MagicVis terug naar het tonen van de output.
Timecode verbeteringen
Wanneer een cue stack is ingesteld op Timecode, dan toont het cue stack venster nu de timecode
simulator/interne timecode op soft toets X en Y.
Wanneer een cue stack ingesteld is op External Timecode dan is de Timecode Simulator beschikbaar,
dit is dezelfde simulator die beschikbaar is in het Setup venster, maar is beter toegankelijk bij het
werken met een timecode cue stack. Gebruik soft toets Y om de Timecode Simulator aan en uit te
schakelen. De display van soft toets X toont de huidige tijdscode waarde (ofwel ontvangen van
externe tijdscode of ingesteld door de Simulator). Gebruik soft toets X om de tijdscode te starten en te
stoppen, of geef een waarde in via het keyboard/numeriek klavier en druk op de soft toets om naar de
nieuwe timecode waarde te springen.
Wanneer een cue stack ingesteld is op Internal Timecode, dan toont soft toets X de huidige timecode
waarde van de playback. Gebruik soft toets X om de tijdscode te starten en te stoppen, of geef een
waarde in via het keyboard/numeriek klavier en druk op de soft toets om naar de nieuwe timecode
waarde te springen. Soft toets Y kan gebruikt worden om de interne timecode te herstarten op 0.
Manueel springen naar een cue die ingesteld is op timecode timing zal ervoor zorgen dat de timecode
ingesteld wordt op die timecode waarde, bij gebruik van de TC simulator voor externe timecode of bij
gebruik van interne timecode. Jumpen naar ene cue kan gedaan worden het drukken van GOTO CUE
of de cursor te plaatsen op het cue status veld van een cue en op ENTER te drukken.
Verbetering zijn ook doorgevoerd i.v.m. hoe timecode getoond wordt in het status venster, inclusief
een indicatie wanneer deze is ingesteld op timecode generatie.
Nieuwe audio optie toegevoegd in het cue stack audio veld, om audiofiles toe te laten te jumpen naar
de nieuwe positie wanneer u door de timecode stapt van een timecode cue stack. Stel de tekst “jump”

in bij het audio veld van de cues die er zouden voor zorgen dat de audio file herstart werd volgens de
nieuwe duur (berekend als verschil in timecode waarde van de cue stap waar de audio file eerst
gespeeld werd).
Release Executes Last Step
Een nieuwe cue stack optie werd toegevoegd “Release Executes Last Step”. Wanneer de playback
gereleased wordt, dan voert MagicQ de laatste stap uit van de cue stack, alvorens te releasen. Om
het even welke macro in de laatste stap, wordt dan ook uitgevoerd.
Dit heeft invloed op alle release functies, inclusief releasen via flash toets, fader op 0% of RELEASE
toets.
Dit kan gebruikt worden met een Release Time op de cue stack om een fade out te bekomen van een
andere look wanneer de cue stack gereleased wordt.
Key Macro’s
Key Macro data venster verbeterd, zodat dit meer informatie toont.
Ondersteuning voor invoegen van toetsen sequenties in een keyboard macro, in Macro, View Data
drukt u op de REC INSERT soft toets.. Dit voorkomt dat u opnieuw de hele macro moet recorden.
Soft toets toegevoegd voor opnieuw timen van alle stappen die in de sequence zitten.
MagicQ gebruikt nu een nieuwe interne methode voor het behandelen van toetsen gedurende remote
controle en voor processing van key macros. Wanneer u deze software gebruikt voor remote controle
van consoles met software ouder dan 1.6.5.0, dan kunnen er problemen zijn met key mappings. Er
kunnen ook enkele problemen zijn met keyboard macros gerecord in shows gebruikmakend van
MagicQ software versie voor 1.6.5.0. Voor remote controle raden wij aan alle systemen up te graden
naar de laatste software.
Om een macro te stoppen die loopt, opent u het Macro venster, View Macros, plaats de cursor op d
emacro en druk op de STOP MACRO soft toets. Om alle macro’s te stoppen die lopen drukt u SHIFT
+ STOP ALL MACROS.
Output configuratie en conflicten
DMX I/O configuratie. Status veld toont nu “En Cflct” en “Dis Cflct” wanneer er een conflict is in plaats
van “Enabled” en Disablled”.
Nieuwe kolom toegevoegd om het IP adres te tonen van de ontvangen ArtNet/ACN/ShowNet/PathPort
pakketten en ook een teller voor collisions.
Knipperende waarschuwing toegevoegd in status venster wanneer de outputs verkeerd (meerdere
outputs die uitsturen op dezelfde universe) geconfigureerd zijn, of uitsturen op universes die reeds
aanwezig zijn in het netwerk, van andere consoles.
Ouputs, View Chans, View DMX, View ArtNet venster gewijzigd zodat collisions in het rood getoond
worden.
Statistiek van ontvangen input pakketten (DMX I/O Page Right) wordt nu ondersteund voor Pathport,
ACN en Shownet, alsook ArtNet.

Playback venster
Playback venster. Het is nu mogelijk om te recorden, move, copy en remove in view faders.
Het is nu mogelijk om de actieve playbacks te bekijken van de console. Druk de soft toets C om “View
Active” = “On” in te stellen. In deze view, worden de actieve playbacks getoond tezamen met de
pagina waarop ze actief zijn. De boveste soft toetsen , Go, Pause en Release kunnen gebruikt worden
op de actieve playbacks. Playbacks die niet actief zijn, tonen de cue stack de zou geactiveerd zijn,
indien deze playback actief was.
Andere wijzigingen
Ondersteuning toegevoegd voor wijzigen van Cue Name, tracking opties, tijden en timecode waardes
in het Timeline venster.
Ondersteuning toegevoegd voor het on/off toggelen van playbacks op Extra en Execute wings die
enkel en alleen FLASH toetsen hebben (geen fader of GO) zonder permanent de FLASH toets in te
stellen op toggle. Houdt de SHIFT ingedrukt en druk de FLASH of druk S + FLASh om te toggelen.
#00011684
Mogelijkheid toegevoegd aan MQ80 om automatisch de de oudste .cdc files te verwijderen indien de
system partitie vol geraakt. Ga naar Setup, View System, View Status, Change Software – MagicQ zal
automatisch .cdc files wissen indien er minder dan 500MB vrije ruimte is op de disc.
Nieuwe shortcut toegevoegd SHIFT + EXT om allen vensters naar de interne monitor te brengen. Bij
Compact consoles typt u 0 en en druk op ALT Media (EXT).
Ondersteuning toegevoegd voor verhuurfirma’s, die problemen hebben met gebruikers die enkel de
power loskoppelen en de console niet correct afsluiten. Indien de file “fast_power_fail.txt” geplaatst
wordt in de hoofdfolder van MagicQ (één folder omhoog van in de show folder), dan zal, wanneer de
power onderbroken wordt, de gebruiker slechts 10 seconden tijd hebben om te cancellen vóór de auto
shut down. Normaal wacht de console minimum 2 minuten (4 op oudere consoles) waarin de de
gebruiker de auto shut down kan cancellen.
Ondersteuning toegevoegd voor ALL + S om heads te selecteren in de huidige stap van een playback.
Dit was reeds gedocumenteerd in de shortcuts, maar niet geïmplementeerd in vorige versies.
Wanneer je nu een groep verplaatst in het GROUP venster, zal elke FX die gebruik maakt van deze
groep, gewijzigd worden om dezelfde groep te gebruiken, maar met zijn nieuwe ID.
Wanneer je nu Posities, kleuren of beams verplaatst in het Position, Colour, of Beam venster, zal elke
FX de gebruik maakt van deze paletten, gewijzigd worden om dezelfde palet te gebruiken, maar met
zijn nieuwe ID.
Verbeterde ondersteuning voor MIDI Beat Clock, om zo meerdere delers te ondersteunen. Setup,
View Settings, Ports, Remote trigger Type bevat nu ook “MIDI Beat”, “MIDI Beat Half” en “MIDI Beat
Qtr”.
Optie toegevoegd voor cue stack macro’s om geactiveerd te worden op een bepaald level, zijnde
a1/50 activeert PB1 op 50%. Het is ook mogelijk om meerdere playbacks te activeren, bv. A1>3/50.
Nieuwe “M+C Repeat” optie toegevoegd in Setup, View Settings, Hardware, Reduced Rate Output. Dit
stuurt outputs over een netwerk mixed en changes only, behalve dat alle wijzigingen éénmalig
herhaald worden. Dit is handig in situaties waar “Mixed + Changes” ingeschakeld was om de
netwerktrafiek te reduceren, maar fixtures traag reageren op flash toetsen.

Opgeloste problemen
Verbeteringen aan contrast van kleuren in het Output, View Plan venster. #0011029, #0010529
Verbetering aan het tonen van kleuren in Output, View Plan venster voor kleurenwiel (niet CMY/RGB)
fixtures. #0009520
Chan test werkte niet op kanalen die voorheen 16bit fine attributen waren van fixtures en dan
unpatched waren. #0004912
Probleem opgelost met Cue venster, View Times, Adv Timing bij het bekijken van Duplicate Element
heads.
Probleem opgelost met Outputs venster, View Chans, waarbij de laatste kanalen ontbraken.
#0005568
Probleem opgelost met refresh in het playback venster wanner men schakelt tussen faders en
buttons. #0011690
Probleem opgelost met NEXT HEAD + PREV HEAD shortcut om ALL HEADS te selecteren.
#00011670
Probleem ondersteuning voor Patch Copy van heads met virtuele dimmers. Indien een kopie
uitgevoerd werd in de patch, voor RGB kanalen, voor een head met virtuele dimmer, van een head die
een virtuele dimmer heeft, dan wordt het level van de virtuele dimmer van de gekopieerde head
gebruikt bij het berekenen van de output.
Oplossing voor het gebruik van MIDI Automs – velocity van 127 genereerde 989% en niet 100%.
#0007727
Reset bij gebruiken van Plot view gebruikmakend van Group filters. #0011467
Oplossing voor paperwork plots waarbij de tekst niet leesbaar was. #0010630
Oplossing voor Focus tracking in recente beta’s. #0011617
Import show met MagicVis items laadde niet de MagicVis items. #00011412
Probleem oplossing voor Visualiser snapshots wanneer verbonden met MagicVis standalone.
Snapshots werden niet getransfereerd van MagicVis naar de MagicQ console/MagicQ PC systeem.
Oplossing voor wanneer Visualiser snapshots gerecord worden, nu is er een automatische refresh om
die nieuwe snapshot onmiddellijk te zien. Voorheen moest er een wijziging van het fader level, pagina
of cue stap plaatsvinden.
Oplossing voor problemen met gobo rotatie ranges in Visualiser. #0011575
Oplossing voor MagicHD standalone – de DMX/Ethernet settings werden niet correct bewaard.
Oplossing voor ondersteuning van MagicQ USB unlock dongle op MagicQ voor Linux PC.
Probleem opgelost met manuele crossfades, waarbij alle kanalen uitfaden en geen harde waardes
hadden in de volgende cue.
Modificatie, zodat bij gebruik van de manuele crossfade, er nu gecrossfade wordt wanneer all
attributen 0 tijden hebben. Indien minstens één attribuut een tijd heeft, dan zal deze attribuut
crossfaden en alle andere zullen snappen. #00011361, #0011084

MagicQ versie 1.7.1.2
Opgeloste problemen
Oplossing voor gebruik van encoder wielen in grote shows (met meer dan 64 universes) wat kon
zorgen voor een reset.

MagicQ versie 1.7.1.1
Nieuwe functies
MagicVis / Plot View
Plot View is nu beschikbaar van in MagicVis. Volledige ondersteuning voor head selectie, en Target
Focus, Target Hold is beschikbaar. Dit laat gebruikers van MQ40N/MQ60/MQ70 toe om te genieten
van dezelfde voordelen van de Plot View, direct beschikbaar op consoles, via een verbonden laptop.
De Plot View heeft nu 2 verschillende views – View Heads en View Elements. In View Heads worden
de volledige heads getoond. In View elements worden al de elementen van de heads getoond.
MagicVis ondersteunt nu meerdere vensters, wat toelaat één of meerdere plot views te tegelijkertijd
openen als 3D views.
Verbeterde MagicVis Standalone bij gebruik van een geladen show (d.w.z. niet gesynct met de
console), zodat het bepaalt naar welke universe dient geluisterd te worden, op basis van de geladen
show. Voorheen werd veronderstelt ArtNet te gebruiken startende op 0-0. Nu, indien de showfile komt
van een console die ACN of Pathport gebruikt, dan zullen deze ook gebruikt worden. Dit laat toe om
MagicVis te gebruiken als monitor op om het even welke lichtnetwerk, ongeacht de ArtNet/ACN setup.
Output Grid Multi Head Support
De output grids ondersteunen nu manipulatie van multi element heads en duplicated heads als een
volledig object. Multi Head mode wordt geactiveerd via soft toets D. In Multi Head mode, houdt
MagicQ rekening met de elementen van de multi element of duplicated heads, en past ze iedere keer
aan wanneer een head ingevoegd, verplaatst of geroteerd wordt in de grid.
Multi Head op “off” zetten, zal terugkeren naar individuele element werking zoals in vorige versies van
de software.
De insert head soft toets heeft nu 5 opties – Horiz, Vert, 3D, Dup Ele en col Web.
Horiz, Vert voegt horizontaal of verticaal in de grid toe. Multi element heads zullen ingevoegd worden
in aan aparte grid cellen volgens hun breedte en hoogte gespecificeerd in de personality. Duplicate
element heads zullen ingevoegd worden als één enkel element.
3D is gebruikt voer invoegen in de 3D pixelmapping, zijnde de 3e dimensie. Enkel multi elements
kunnen ingevoegd worden in 3D.
Dup Ele is voor het invoegen van alle elementen van een duplicated element head, in de grid, als
aparte cellen.
Performantie verbeteringen voor grote shows
Maximum aantal head nummers opgevoerd tot 65205.
Ondersteuning toegevoegd voor ACN Unicast. In vorige versies waren de Unicast velden in Setup,
DMX I/O enkel en alleen geïmplementeerd voor ArtNet. Nu ondersteunen deze ook ACN. Wanneer
ingesteld op Unicast, wordt de data enkel uitgestuurd naar het Unicast adres, niet naar het Multicast
adres.
Experimentele gereduceerde grootte showformaat. Dit bewaart de zelfde data in een gecompresseerd
formaat op om zo de grootte van de showfile te reduceren en sneller te bewaren en zo Net Sessions
efficiënter te maken. Show files worden bewaard met de _R.shw prefix. Showfiles in het gereduceerde
formaat kunnen NIET geladen worden in de MagicQ software ouder dan v1.7.1.1. Show in het
gereduceerde formaat kunnen geconverteerd worden in het normale formaat, door ze te laden in

MagicQ PC (Windows, Mac, Linux) v1.7.1.1 of hoger en ze dan te bewaren in het normale show
formaat. Het normale showformaat kan geladen worden in elke MagicQ software versie.
Verbeterde auto save bij het bewaren van shows met een groot aantal cues of grote cues, zodat dit
geen impact heeft op de GUI werking.
Ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe MQ dongle voor grote shows.
Andere wijzigingen
Ondersteuning voor flash buttons binnen execute vensters op de Android/iOS remote app.
Verbeterde behandeling van file copy, copy voortgang wordt nu getoond in de status bar.
Apollo filters toegevoegd en Lee filters upgedate.

Opgeloste problemen
Oplossing voor ACN input. Voorheen werd de data, van alle universes boven 15, genegeerd.
Oplossing bij het includen van cues in de programmer. Indien de cue die include werd, meer dan één
FX had en het 2e of hogere FX had kanalen die reeds aanwezig waren in het FX in de programmer,
dan werd het FX in de programmer niet correct vervangen en een extra FX werd aangemaakt in de
programmer.
Oplossing voor het exporteren van shows met cues die meer dan één FX hebben. Cues met meer dan
één FX erin verloren de “Width” parameter voor het 2e en hogere FX.
Oplossing voor instellen host name op MQ80.
Oplossing voor kopiëren van data in de programmer en in cues tussen VDIM heads. #0010986
Oplossing voor head test. #0011340
Oplossing voor stap chases met crossfade level lager dan 100%. #00010649
Oplossing voor Patch, View Chans met ongepatchte heads – de tekst ontbrak.
Op een MQ80, in vorige versies, indien Setup, View Settings, MagicQ Wings en Interfaces ingesteld
was op “No”, dan werkten de front panel LEDs en desklamp niet correct.
Probleem opgelost met Live Preview in MagicVis, wanneer de output source was ingesteld op iets
anders dan “Output”.

MagicQ versie 1.7.1.0
MQ80 firmware verbeteringen
Versie 1.7.1.0 heeft een nieuwe MQ80 front panel firmware v0.32 gebundeld bij de installer. De
nieuwe frontpanel firmware heeft een aantal verbeteringen inclusief zachtere fader overgangen,
verbeteringen aan de DMX output timing van de directe DMX out poorten en oplossing voor Midi en
Timecode functies.
Wij raden alle MQ80 gebruikers aan om up te graden naar de nieuwe front panel firmware, zeker
indien ze gebruik maken van de directe DMX outputs of wensen gebruik te maken van Midi of LTC
(timecode). In de vorige firmware zijn DMX problemen geïdentificeerd met sommige fixtures zoals de
SGM P5’s en bij gebruik van Midi of LTC inputs kon het zijn dat het frontpanel regelmatig resette.
Om de frontpanel firmware up te graden, installeert u eerst versie 1.7.1.0 software. Upgrade dan de
front panel firmware naar v0.32, wees er zeker van dat u de correcte v0.32 firmware file selecteert. Zie
handleiding voor alle details betreffende het upgraden van de software en firmware.
MQ40/MQ40N/MQ60/MQ70 Front panel firmware
Het is normaal niet nodig om de front panel firmware up te daten op deze producten.
Het is zeer belangrijk, indien u een front panel firmware upgrade doet, dat u NIET draait op de
software versies 1.7.0.1 tot 1.7.0.4. Deze versies hadden een probleem, wat er voor kon zorgen dat
de upgrade van de firmware faalde en frontpanel onbruikbaar werd. Wissel naar versie 1.7.0.0 of
1.7.1.0 alvorens de front panel firmware up te graden. Een niet meer werkend front panel dient
opgestuurd te worden naar ChamSys voor herstelling!
Opgeloste problemen
Oplossing voor firmware upgrades van MQ40/MQ40N/MQ60/MQ70. In versies 1.7.0.1 tot 1.7.0.4 kon
upgraden van de firmware leiden tot een onbruikbaar frontpaneel.

MagicQ versie 1.7.0.3
Verbeterde grootte keyboard, confirm en select dialoog vensters op MQ80.
Opgeloste problemen
Oplossing voor tracking probleem bij gebruik van Group FX en drukken van Pause, Fast Forward of
Fast Back. Het FX werd incorrect toegepast op kanalen van universe 1 i.p.v. de kanalen van de groep.
#0011083
Oplossing voor gebruik van encoder E in Cue Stack venster voor het wijzigen van de timecode van
meerdere cues wanneer sommige cues Wait times hadden.
Oplossing voor probleem bij gebruik van SET/REMOVE/MOVE om active/knockout/harde waardes te
maken. Soms bleef de actie toets aanstaan.

MagicQ versie 1.7.0.2
Mac OSX – El Captain
Verdere wijzigingen i.v.m. de Apple El Captain OSX problemen die de MagicQ Wings en interfaces
dwingt om de buggy Apple FTDI driver te gebruiken i.p.v. de goed geteste, en door de fabrikant
geleverde driver.
We raden u ten zeerste aan, dat gebruikers hun OSX niet upgraden naar El Captain indien ze gebruik
maken van MagicQ Wings en interfaces. Voor gebruikers die reeds geüpgraded hebben, zouden wij
graag feedback ontvangen of v1.7.0.2 werkt met uw MagicQ wings en interfaces.
MagicQ wings en interfaces worden nu ondersteund onder el Captain, maar wel in sommige gevallen
kan het zijn dat OSX gelockt wordt voor een aantal minuten, alvorens de hardware gedetecteerd
wordt. Standaard ondersteunt MagicQ onder El Captain enkel PC Wing Compact en MagicQ Extra
Wing Compact. Voor andere MagicQ producten dient u de volgende instellingen uit te voeren in de
Setup, View Settings, Ports, MagicQ Wings & Interface.
OSX El Captain
PC Wing Compact & Extra Wing Compact
Mini Wing, Audio i/f, Maxi Wing, MIDI/SMPTE i/f

Yes, Auto DMX
FTDI+VCP, Auto DMX

OSX vorige versies
Alle producten

Yes, Auto DMX

Opgeloste problemen
Oplossing voor sACN en ChamNet op MQ80.
Gemodificeerde timecode jump, zoals het was in v1.7.0.0. Nieuwe stijl kan geactiveerd worden via
Debug Mode = 32.
Oplossing voor execute font grootte in 1.7.0.1. #0011139
Oplossing voor Highlight Mode – highlight only – no lowlight. Voorheen warden alle niet subgeselecteerde heads van de huidige selectie op 0% intensiteit geplaatst. Nu laat het deze op hun
Programmer/Playback level.

MagicQ versie 1.7.0.1
Andere wijzigingen
Highlight functie gewijzigd zo dat er enkel naar individuele controle gesprongen wordt indien geen
heads geselecteerd zijn.
“Range” optie toegevoegd voor DMX input in Automs.
Verbeterde controle voor timecode jumps bij gebruik van manuele cue stappen in een Cue Stack met
timecode.
Opgeloste problemen
Work around voor Apple El Captain OSX probleem, die MagicQ wings en interfaces forceert om de
Apple FTDI drivers met bugs te gebruiken ipv de bewezen en geteste drivers, aangeleverd door de
fabrikant.
Oplossing voor saven/laden van groep gebaseerde FX in show files. Indien het Group ID gebruikt in
het FX niet overeenkwam met de gepatchte kanalen, dan werd het FX niet correct geladen. De work
around was er voor te zorgen dat de kanalen die dezelfde ID’s hadden als de Group ID’s gepatchte
kanalen had. Voorbeeld indien Group 23 is gebruikt dan moest u ervoor zorgen dat kanaal 23 een
gepatchte head of dimmer had.
Oplossing voor remote controle van een MQ80 en Multi Windows met een MQ80, in voorgaande
versies deed deze een reset.

MagicQ versie 1.7.0.0
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd voor MQ40N.
Defaults gewijzigd voor Normal mode, ter ondersteuning van selectie via keypad en advanced
highlight mode. Verbeterde highlight en lowlight mode voor dimmers. Wanneer u nu op HIGHLIGHT
drukt indien bepaalde heads geselecteerd zijn, zal er direct geschakeld worden naar single mode –
voorheen werden enkel en alleen de geselecteerde heads in highlight geplaatst.
Short cut toegevoegd bij Compact consoles voor HOME en END. Druk ALT en LAYOUT 1 en
LAYOUT 3 respectievelijk.
Ondersteuning toegevoegd voor Timecode Retransmit bij gebruik van Timecode input via Winamp.
Wijziging naam van auto groups voor eliminatie van de “All” omdat met meer en meer heads dit de
ruimte voor de naam van de head beperkte.
Extra opties toegevoegd voor aantal boxen breed bij externe monitors.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Simple Panel Mode dat er soms voor zorgde dat de Cue Engine tijdelijk stopte
bij gebruik van sommige preset faders.
Probleem opgelost met Patch, Copy Head Prog in recente beta’s waarbij de Copy options foutief
getoond werden.
Probleem opgelost waarbij, na het unlinken van een cue, het cue store venster niet automatisch
hernieuwd werd.
Probleem opgelost waarbij, na het kiezen van een head, na het starten van een nieuwe show, Patch
venster, Choose head, Filter volgens Patched, verkeerdelijk gepatchte heads toonde.
Probleem opgelost met unlinken van cues, er werden nieuwe cues aangemaakt, zelfs indien de cue al
unlinked was. Nu wordt een cue enkel en alleen unlinked als hij linked is. Ook updaten van unlink
status rapportering opgelost, na verwijderen van cues.
Probleem opgelost met kopiëren van cues naar geselecteerde heads in cues, bij kopiëren naar een
groter aantal heads dan dat er in de bron cue waren.
Ondersteuning toegevoegd voor ingedrukt houden van MOVE en drukken van GROUP, INT, COL,
POS, BEAM om van attributen harde waardes te maken. Deze short cut was weggelaten wanneer wij
ondersteuning toevoegden voor het maken van harde waardes in vorige beta’s.
Ondersteuning toegevoegd voor unlinken van meerdere cues in het cue stack venster door meerdere
cues te selecteren via cursor toetsen.
Probleem opgelost bij het instellen van intensiteit op elementen van duplicate elements met
individuele VDIMs voor elk kanaal.
Probleem opgelost met ADD VDIM bij fixtures met duplicate elements, MagicQ probeerde een
verkeerd aantal van VDIMs toe te voegen.
Oplossing voor reset bij het aanmaken van Auto Groups.
Oplossing voor aanmaak van personality search index welke kon zorgen voor front panel resets op
MQ80 en potentieel een volledige reset op andere compact consoles.

Oplossing voor compact consoles bij gebruik van FX op een groot aantal LEDs, wat een reset kon
veroorzaken bij het wijzigen van FX parameters. #0010842
Fix voor het toekennen van namen aan user curves in editor. #00010905

MagicQ versie 1.6.7.7
Nieuwe functies
Virtuele dimmers bij duplicated heads
Ondersteuning toegevoegd voor virtuele dimmers bij duplicate personalities. Voor elke duplicate head
is een duplicate dimmer head nodig met het correcte aantal dimmers. Bijvoorbeeld indien de duplicate
head 3 elementen heeft, dan dient de dimmer head 3 elementen te hebben.
De MagicQ personality library heeft nu vdim personalities voor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 en 100
element heads. Deze bevinden zich onder manufacturer “generic” en naam “vdim”, bijvoorbeeld
generic_vdim_3ele.hed. Vdim personalities voor een ander aantal elementen kan eenvoudig
aangemaakt worden door de 100 elementen personalitie te editeren (bv. generic_vdim_78ele), deze
te bewaren als een nieuwe head en het aantal kanalen te wijzigen.
Bij het toevoegen van VDIM’s aan bestaande gepatchte heads, in het patch venster, door gebruik te
maken van SHIFT en ADD VDIM, voor personalities met duplicated elementen, zal MagicQ nu
proberen om een VDIM met duplicated elementen toe te voegen. MagicQ zoekt naar personalities met
het formaat generic_vdim_XXele.hed, waarbij XX het aantal duplicated elementen is.
Denk er aan dat vdims enkel en alleen toepasbaar zijn voor heads die een kleurenmenging hebben en
geen enkel dimmerkanaal hebben.
Andere wijzigingen
Wildcard ondersteuning toegevoegd voor het datum veld bij Scheduled events in het autom venster.
Bijvoorbeeld /6/ zal enkel en alleen de autom runnen in juni.
Verbeterde ondersteuning voor kopiëren van kanalen in de patch zodat ze nu de min, max invert en
fade curves gebruiken van de gekopieerde kanalen. #0010013
MagicQ zo aangepast zodat, wanneer een 2e stap toegevoegd wordt aan een cue stack, dat het enkel
settings wijzigt die verschillend zijn tussen de single step en multi step default settings. #0010725
Opgeloste problemen
Oplossing voor problemen met MagicQ consoles waar, indien een link verbroken was met playback of
execute wings, de link niet hersteld werd (enkel en alleen bij versies 1.6.7.2 tot 1.6.7.6).
Oplossing voor probleem op MagicQ consoles waarbij lange taken, zoals het laden van van USB stcik,
saven naar USB stick of bewaren van grote shows naar USB, wat meer dan 5 seconden duurde,
zorgde voor het droppen van de link met wings en MagicQ interfaces.
Oplossing voor morphen van kleuren- en gobo wielen. In recente beta versies werkte het morphen van
kleuren- en gobo wielen niet correct. Bij het wisselen tussen verschillende modes van een fixture,
werd er gefaald bij het correct kopiëren van kleuren- en gobo wielen.
Oplossing voor probleem bij gebruik van knockout, make active or make hard door ingedrukt houden
van REMOVE, SET of MOVE toetsen. Soms bleef de REMOVE, SET of MOVE toets actief na de
wijzigingen.
Probleem opgelost met kanalen die een FX draaien op een playback en overschreven worden in de
programmer met een FX. Indien de playback fader was ingesteld als bedienen van FX Size, en de
fader stond niet op 100%, dan nam het programmer FX deze size over en kon niet meer gewijzigd
worden.
Probleem opgelost met Next Head en Vdim zonder eerst een range te selecteren. #0010682

Probleem opgelost met USITT import waarbij sommige formaten konden zorgen voor een crash van
MagicQ.
Oplossing voor het opnieuw oproepen van Plot View op externe vensters d.m.v. layout toetsen.
Oplossing die er voor zorgt dat Vis upgedate wordt nadat heads gemorphed zijn.
De NO STOMP optie in LTP stomping werkte niet correct wanneer meerdere playbacks actief waren
met het zelfde kanaal. #006793

MagicQ versie 1.6.7.6
Nieuwe functies
Eerste release voor MQ80.
Search File Manager toegevoegd bij het kiezen van heads. Dit laat toe te zoeken naar een
welbepaald, toestel door gebruik te maken van fabrikantnaam, fixturenaam, mode, aantal kanalen en
van de belangrijkste attributen de offsets. Indien een fixture niet in de bibliotheek zit, dan zal er
geprobeerd worden, om in de volledige bibliotheek, een fixture te zoeken die er op gelijkt. Vooral
handig bij fixtures zonder merk. Ga naar Patch – Choose Head en klik dan op Search. Search
resultaat kan zowel bekeken worden in Simple View als Adv View. Druk op View All om terug te keren
en alle fixtures te bekijken van heel de bibliotheek.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met verwijderen van waardes van Cues in het Cue venster, wat zorgde voor een
reset. #0010413
Probleem opgelost met het kopiëren van cue stacks naar nieuwe heads. #0010582
Probleem opgelost met Timeline Track Sheet weergave. #0010417
Probleem opgelost met MagicCap crashen en niet correct werken. #0010549

MagicQ versie 1.6.7.5
Opgeloste problemen
Probleem met het verwijderen van waardes van cues in het cue venster opgelost, wat kon zorgen voor
een reset. #0010413
Probleem opgelost met het kopiëren van cue stacks naar nieuwe heads. #0010582
Probleem opgelost met Timeline Track Sheet weergave. #0010417
Probleem met open einde “thru” bij selecteren van heads met vdim opgelost. #0010601

MagicQ versie 1.6.7.4
Nieuwe functies
MagicQ is uitgebreid zodat het nu een krachtigere manier van data kopiëren tussen heads bezit:
• Kopiëren tussen verschillende head types – matchen van range data (zoals strobe types, iris
types)
• Kopiëren van heads in één of meer cues in een cue stack
• Selectief kopiëren van cue stacks – kopiëren van enkel de geselecteerde heads naar een
nieuwe cue stack
• Aanmaken van een nieuwe cue stack voor de geselecteerde heads op basis van een oude
cue stack
Kopiëren van head data
MagicQ ondersteunt nu het kopiëren van data in de programmer – bijvoorbeeld om te kopiëren tussen
heads 2 en 3 typt u:
2 COPY 3 ENTER
MagicQ kopieert de data van de ene head in de programmer naar de andere, of indien de bron head
niet in de programmer zit, van de waarde van de actieve playbacks. Indien de bron head gebruik
maakt van een palet voor een attribuut, dan zal de doel head ook automatisch deze palet gebruiken,
maar gebruikt de waarde van de palet, niet de waarde van de bron head.
Indien de bron head geen gebruik maakt van ene palet, dan zal MagicQ proberen om de range
informatie te matchen, bijvoorbeeld indien de bron head een random strobe heeft in het shutter
kanaal, dan zal MagicQ proberen om de random strobe te vinden in de doel head.
Indien er geen match kan gevonden worden, dan zal MagicQ eenvoudig de harde waarde van de bron
head gebruiken.
In 1.6.7.4 is een setting toegevoegd om te bepalen of het kopiëren van heads in de programmer
gelimiteerd is aan de attributen die in de programmer zijn of dat de attributen ingevoegd worden die
actief zijn op playbacks. De setting bevindt zich in Setup, View Settings, Cue Storage, Copy Heads
Mode.
Copy heads in cues
Om heads te kopiëren in een cue / cue stack gebruikt u één van de volgende commando’s:
•
•
•

Houd + ingedrukt en druk op Copy
Druk Shift + Copy en selecteer de COPY HEADS optie
Druk op de COPY HEADS optie in de Copy toolbar (Wanneer de Always Record Options =
Yes)

Eens in de COPY HEADS mode kiest u de heads die u wenst te kopiëren door ze ofwel te selecteren
via het numerieke klavier
2 @ 3 ENTER
Of via het group venster door de source (bron) en destination (doel) groep te selecteren.
Ten laatste selecteert u een item waarin u de heads wenst te kopiëren, bijvoorbeeld drukken van de
S-toets van een playback.
Indien een playback meer dan 1 stap heeft, dan zal MagicQ u de keuzen aanbieden tussen Entire Cue
stack of een welbepaalde cue. Het is ook mogelijk om manueel de stappen in te geven waarin de
heads moeten gekopieerd worden, alvorens de S toets te drukken.

Het proces van een cue stack en cue te selecteren is te vergelijken met record merge of record
remove in cues/cue stack, juist met dat verschil dat in dit geval een kopie van head data uitgevoerd
wordt in plaats van merge/remove in de cues.
Selectief kopiëren van cue stacks
MagicQ ondersteunt nu de SELECTED ONLY optie bij het kopiëren van cues en cue stacks. Enkel de
geselecteerde heads van de bron cues en cue stacks zullen gekopieerd worden. Indien geen enkele
van de geselecteerde heads in de bron cue zitten, dan zal een lege cue gegenereerd worden.
Aanmaken van een nieuwe cue stack voor andere heads
MagicQ kan een cue stack aanmaken gebaseerd op een oude cue stack maar gebruik maken van
andere heads.
Druk SHIFT + COPY en selecteer de COPY TO SEL optie. Dit maakt een nieuwe cue stack aan met
identieke cues aan de originele cue stack, behalve dat het de geselecteerde heads gebruikt in plaats
van de heads in de originele cue stack. De nieuwe cue stack zal geen heads bevatten van de oude
cue stack, tenzij ze deel uitmaken van de nieuwe selectie.
MagicQ zal de heads van de bestaande cue volledig evalueren om data te kunnen leveren voor de
nieuwe heads, bijvoorbeeld indien de oude cue stack 4 heads heeft en 8 heads zijn geselecteerd, dan
zullen head 1 en 5 van de selectie beide dezelfde data gebruiken van de eerste head in de oude cue
stack.
Deze optie zal werken op cue stacks die verschillende head types bevatten, maar de beste conversie
zal gebeuren wanneer er gekopieerd wordt van één set heads naar een andere set heads. In
sommige situaties kan het beter zijn om een selectieve kopie uit te voeren van de originele cue stack
naar de heads van enkel één type en dan de COPY TO SEL optie te gebruiken op die nieuwe cue
stack.
Uitbreiden van paletten
Een nieuwe functie is toegevoegd die toelaat om data in de cue te expanderen naar alle attributen van
een palet. Bijvoorbeeld, neem een show die gebruik maakt van fixtures met RGB kleurenmenging,
maar nu gemorphed is naar fixtures met extra kleurenwielen. De geprogrammeerde cues in de show
hebben deze extra kleurenwiel info niet, zij bevatten enkel en alleen RGB attributen. Met de nieuwe
Expand Palette functie is het mogelijk om extra kleurenwiel info in de paletten bij te programmeren en
deze paletten dan te expanderen in alle cues die deze paletten gebruiken.
In View Palettes, selecteert u Expand Palette of SHIFT en de Expand All Palettes soft toets.
Alle geprogrammeerde cues die heads bevatten, die gebruik maken van deze paletten zullen
geëxpandeerd worden. Enkel de heads die reeds in de cue zitten, en die op zijn minst één attribuut
hebben, die gebruik maakt van de paletten, worden geëxpandeerd. Het heeft geen invloed op heads
die niet in de cue zitten of heads die geen attributen van de paletten in de cue hebben.
Heads die bepaalde attributen in de cue hebben, refererend naar de palet, maar andere die gebruik
maken van harde waardes, zullen de harde waardes converteren naar de waardes van de palet in de
cue.
Heads die bepaalde attributen in de cue hebben, refererend naar de palet, maar andere die gebruik
maken van andere paletten, zullen de attributen niet wijzigen van diegene die andere paletten
gebruiken.

FX individuele delay tijden
MagicQ ondersteunt nu een FX Delay Type optie voor het toepassen van individuele delay tijden op
FX als ook op de basis levels. Wanneer ingeschakeld, zullen de individuele base levels van een
attribuut in een head ook toegepast worden op elk FX van deze attribuut. Dit laat zwaaiende effecten
toe over een groot aantal van moving heads.
De Delay FX optie wordt geconfigureerd in het cue venster, View FX, Delay Type. Denk er aan dat u
de cursor naar rechts moet verplaatsen om het te zien. Er is een gelijkaardige optie in het programmer
venster indien u het reeds wil instellen alvorens de cue te recorden.
Wanneer ingesteld op “None”, dan is er geen delay, al de FX’en starten te faden bij het starten van de
cue.
Wanneer ingesteld op “Delay Start” zal het FX een vertraging meekrijgen volgens hetgeen ingesteld is
voor de individuele attributen in View Times. Indien er geen delay tijden zijn voor de individuele
attributen, dan is er ook geen delay op het FX. Na de delay van een welbepaalde head, zal het FX
starten alsof het de start van de cue was, d.w.z. de offset zal starten vanaf de positie waarop het
normaal zou starten in het begin van de cue. De finale offset tussen de 2 heads zal afhankelijk zijn
van de delay tijd.
Wanneer ingesteld op “Delay size” dan is dit zoals bij “Delay start”, behalve dat na de delay het FX
niet herstart wordt. Hier wordt de size gefade en de offset is daarom exact alsof het zou geweest zijn
indien er geen delay was. Dit betekent dat nadat alle heads vertraagd zijn, dat dan de finale offset
tussen de heads zal zijn alsof er geen delay geweest is.
Indien u het basis level niet wil wijzigen, dan stelt u het op hetzelfde level in als de voorgaande cue,
maar u voegt individuele delay tijden toe zodat MagicQ beide vertraagt, de start van de level wijziging
(kan ook zonder wijziging) en de start van het FX.
2D plots
De manier waarop views geselecteerd worden in het Plot venster is gewijzigd. De soft toets laat nu
een keuze toe tussen de verschillende zichten, terwijl de linker boven encoder een filtering van fixtures
toelaat.
In het 2D plot venster is het nu mogelijk om enkel de fixtures van een bepaalde groep te zien. De
groep kan bekeken worden in plan of front elevations.
Ondersteuning voor GAM en Apollo filters
MagicQ ondersteunt nu GAM en Apollo filters in de kleurenpikker.
Andere wijzigingen
Bij Max wordt App Nap nu automatisch uitgeschakeld voor MagicQ, gebruikers moeten dit niet meer
zelf doen in het info venster.
Toets toegevoegd in de cue stack store en cue store om alle ongebruikte cue stacks/cues te
verwijderen.
In Net Sessions toont de slave een “Resync Show” toets in plaats van een “Grab Show” toets. Resync
kan ook door het ingedrukt houden van de Linker en rechter cursor en drukken van SET.
Verbeterde touch response bij MQ60/MQ70 wanneer Output venster / Cue stack venster geopend is
op een externe monitor.

Opgeloste problemen
Probleem opgelost met gebruik van Global Rate Masters, Busking Master and Club Master in 1.6.6.8
tot 1.6.7.3. #0010138
Probleem opgelost waarbij drukken op ENTER van de X,Y,Z positie of rotatie, in Patch, View Vis,
zorgde voor een reset. #0009681
Probleem opgelost waarbij MagicQ zich de window size en positie niet herinnerde met een MagicQ
wing of interface aangesloten. #008340
Probleem opgelost met het verwijderen van fixtures in de patch wanneer in gebruik in het execute
venster. #0010211
Ondersteuning hersteld voor het selecteren van intensity paletten via het keyboard. #0009880
Ondersteuning opgelost voor het selecteren van meerdere heads bij gebruik van test mode in Patch,
View Heads. #0009697
Probleem opgelost met het verwijderen van kanalen in het cue venster, wat er voor zorgde dat het
verkeerde kanaal verwijderd werd. #0010413
Probleem opgelost met Mac systemen waarbij het niet mogelijk was de App Nap te voorkomen in
recente beta’s. #0010439
Probleem opgelost met FX ingesteld als stop, startte op een verkeerde FX step. #0010163
Opnieuw ondersteuning voor selecteren van intensity paletten via het klavier. #0009880
Record merge van individuele tijden werkte niet indien de originele cue geen individuele tijden had en
de programmer wel individuele tijden had. Indien de originele cue zelfs maar één individuele tijd hadn
dan werkte het wel. #0009655
Probleem opgelost met legendes bij playbacks met “Execute grid 1 on Playbacks” optie ingesteld en
kiezen van een grid verschillend van 1 in het execute venster. #009937
Probleem opgelost in het execute venster – view execute met het renderen van faders en encoder
afbeeldingen wanneer de boxen hun hoogte groter was dan de breedte.
Probleem opgelost met het verwijderen van cues en cue stacks die gebruikt werden in het execute
venster. #0006016
Probleem opgelost met execute venster waarbij rate encoders gingen van 0% tot 25599%. #009311
Probleem opgelost met execute venster op playback pagina 1, zodat de executes getriggered worden
bij het indrukken in plaats van bij het releasen van de toets. #0010000
Probleem opgelost waarbij MagicQ resette bij het verwijderen van playbacks indien de setup optie,
Delete Cue Stacks on remove Playbacks geactiveerd was. #0009874
Probleem opgelost met Output venster dat dupliceerde/ begin verloor / einde lijn verloor bij gebruik
van View Int, Active Filter. #0010410
Probleem opgelost waarbij wijzigingen in de patch offsets/inverts/head names/head numbers niet
gesynct werden van master naar slave. Indien één van deze gewijzigd werd en dan de slave
gepromoot werd als master, gingen de wijzigingen in de patch verloren. Dit kon voorkomen worden
door het forceren van het resyncen van de slave alvorens de controle over te nemen. Wanneer
mogelijk, is het nog steeds aangeraden om op de slave te resyncen alvorens een TAKE CONTROL uit
te voeren. #0008358

MagicQ versie 1.6.7.3
Nieuwe functies
Media venster
Het is nu mogelijk om media servers 1 tot 4 in te stellen en te verwijderen van in het media venster,
zonder naar Setup, View System, View Media te gaan. Dit maakt het eenvoudiger om kleine shows te
programmeren met juist één of twee pixel mappers en/of MagicHD.
Om de media servers 1 tot 4 te configureren drukt u op het media server item. Eens de media server
geselecteerd is kan deze geconfigureerd worden door hem te selecteren en de SERVER SETUP soft
toets te drukken.
Bij het kiezen om te configureren van een media server als pixel mapper of MagicHD, zal MagicQ
controleren waar layers gepatcht zijn, die niet zijn toegewezen aan een media server. Indien MagicQ
niet toegewezen gepatchte layers vindt, dan zal er u gevraagd worden om deze te gebruiken. Indien
geen toegewezen layers gevonden worden, dan zullen nieuwe layers gepatcht worden.
Om een server te verwijderen, selecteert u deze, en druk dan SERVER SETUP en de REMOVE
SERVER optie. MagicQ geeft de keuze tussen enkel de server settings verwijderen (Remove Server
Only), of om zowel de server settings en de gepatchte media server layers te verwijderen (Remove
Server and Patch).
Pixel mappen op groepen
MagicQ ondersteunt nu pixel mapping op groepen als ook op grids. Dit laat toe pixel mapping op
groepen van heads toe, zonder een grid te moeten definiëren. MagicQ ondersteunt pixel mapping op
grids 1 tot 20 en op groepen 1 tot 100.
MagicQ genereert automatisch een grid gebaseerd op de heads in de groep. MagicQ gebruikt een
vierkant grid tenzij de heads multi element heads zijn, waarbij het de grid hoogte en breedte gebruikt
van de grootste afmetingen van de multi element width/height. MagicQ voegt deze aan de grid toe in
volgorde van de groep.
Pixel mappen op groepen wordt geselecteerd in het media venster, door het selecteren van de
“Media” bank en dan het grid ID in te stellen op een groep nummer in plaats van een grid nummer.
MagicQ toont de naam van alle groepen. Zoals bij alle attributen, ingedrukt houden van de soft-toets
voor het Grid ID (soft toets E) toont een lijst van al de bereiken, in dit geval al de grids en groepen.
Bij het patchen van een pixelmapper, indien er geen grids gedefinieerd zijn in het output venster, dan
zal de pixel mapper zich standaard plaatsen op de group met het meeste aantal head nummers.
Auto patch van Capture / Wysiwyg visualisers
Bij het zenden van een patch van een externe visualizer, heeft MagicQ nu een verbeterd algoritme
voor het matchen van fixture namen van de externe visualiser met de MagicQ fixture namen.
MagicQ zal eerst controleren of de MagicQ personality een directe match heeft, door de Capture en
Wysiwyg naam velden te vergelijken in de MagicQ personality.
Indien geen directe naam match kan gevonden worden, dan zal MagicQ een matching algoritme
gebruiken om eerst proberen de fabrikant naam te matchen en dan de fixture naam. Indien MagicQ de
fabrikant naam kan matchen, dan MagicQ proberen de fixture naam te matchen met alle van deze
fabrikant beschikbare toestellen die een correct aantal kanalen hebben. MagicQ matcht de fixture
naam met de meest overeenkomende, maar dit resulteert daarom niet altijd in de correcte keuze.
Indien MagicQ de verkeerde fixture matcht, dan dient de correcte MagicQ fixture upgedate te worden
met de Capture/Wysiwyg naam velden.
Opgeloste problemen

Probleem opgelost waarbij layout soft-toetsen verdwenen na execute scherm in view max te plaatsen
en terug te keren naar de normal window mode. # 0010366
Probleem opgelost met FX die een reset veroorzaakten (op een console werd dit getoond als een
“floating point error” bij de reset). #0009992, #0009994, #00010127
Probleem opgelost met een reset indien een groep ongeldige kanalen bezat.
Probleem opgelost met het herpatchen van kanalen in Theatre Syntax. #0009895
Probleem opgelost bij gebruik van SHIFT + S wanneer S was ingesteld als Tap to Time. #00010065
Probleem opgelost bij het toepassen van intensity paletten met tijd in Theatre/Hog modes. #00010282
Probleem opgelost met het unpatchen van geparkeerde kanalen, de preset waarde van de park bleef
achter in de patch. #00010278
Gewijzigde fout boodschap gedurende de show merge bewerking zodat deze beter helpt bij het
oplossen van het probleem.
Probleem opgelost waarbij de Pro2014 bleek te vertragen wanneer de audio input geactiveerd was.

MagicQ versie 1.6.7.2
Nieuwe functies
MagicVis
MagicVis heeft een nieuwe optie om zowel output en blind preview te tonen onder de vorm van een
split screen. De blind preview toont de data volgens de Patch – View Vis – Vis Source optie.
Houdt er rekening mee, bij gebruik van de standalone MagicVis, om zowel live output als blind preview
te laten werken, moet de console ingesteld zijn om uit te sturen via een netwerkprotocol zoals ArtNet,
ACN of Pathport, anders zal de output niet getoond worden wanneer blind preview in werking is.
Nieuwe Hide Beams optie toegevoegd. De Settings dialoog geeft nu meer opties om te bepalen welke
beams en welke niet dienen gerenderd te worden. Indien MagVis traag werkt, dan kan disable van
bepaalde beams de snelheid drastich verhogen.
Plot venster
Snelkoppeling toegevoegd naar Plot venster in het groep venster.
Tekstgrootte is nu constant voor om het even welk zoom level. Zoomen moet nu beter werken.
Andere wijzigingen
Snelkoppeling toegevoegd voor layout 4, layout 5 en layout 6 via SHIFT + layout 1, layout 2, layout 3.
Snelkoppeling toegevoegd in Tools menu bar voor PC/Mac welke toelaat nieuwe heads te installeren
vanaf om het even welke locatie. Op de PC/Mac selecteert u Tools, Install Head files.
Ondersteuning voor Plot/Vis transfer van Capture Visualiser
MagicQ transfereert nu XYZ data als ook de patch data van Capture (vereist Capture Argo versie
21.0.12 of hoger). MagicQ zal items creëren in MagicVis voor elke head in Capture. Het is dan
mogelijk om het plot venster te gebruiken in MagicQ om heads te selecteren en gebruik te maken van
de Focus on Target functie. Houdt er rekening mee dat Capture zijn fixtures oriënteert gebaseerd op
neutrale pan naar voor. Om Focus On Target correct te laten werken, kan het nodig zijn om de Y
rotatie te wijzigen voor de fixtures in MagicQ met 90/180/270 graden.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost dat voor resets kon zorgen bij gebruik van FX met sommige combinaties van width
en crossfade. Bestaande in 1.6.7.0 en 1.6.7.1. #0009939
Probleem opgelost bij gebruik van macro release commando’s (r en u) waarbij om het even welke
tekst in de command line behandeld werd als een release time en de commando lijn werd
leeggemaakt.
Probleem opgelost met timecode jumps wanneer de cue stack optie Recalculate on jumps was
ingesteld op “No”. MagicQ voerde nog steeds alle cues uit tussen de huidige cue en de nieuwe cue.
Gebruikers die time code gebruiken en tracking, moet er zeker van zijn dat de “Recalculate on jumps”
optie ingesteld is op yes. #0010106
Probleem opgelost met weergave van Park informatie voor Intensity kanalen bij gebruik van meerdere
playbacks. #0010161
Probleem opgelost in het cue stack venster bij gebruik van E encoder wanneer ingesteld op timecode.
#0009652
Probleem opgelost met het wijzigen van head nummers van fixtures met VDIM kanalen, waarbij het
head nummer niet gewijzigd werd. #0006268

Probleem opgelost met het wijzigen van head nummers van fixtures met meerdere elementen die
ingesteld waren om slechts 1 head nummer te gebruiken, het wijzigen van het head nummer
veranderde de head in een head nummer met meerdere head nummers. #009670
Probleem opgelost met heads met meerdere intensity kanalen die ingesteld werden als duplicate.
Deze werden niet correct geselecteerd via het keypad en de individuele tijden konden niet ingesteld
worden.
Probleem opgelost waarbij de visualiser de 16bit attributen in multi-element fixtures niet correct
renderde.
Probleem opgelost met naam geven aan curves in de curve editor en het rapporteren van namen.
Automs werden niet geladen bij gebruik van Import Show. #0010227

MagicQ versie 1.6.7.1
Nieuwe functies
Gebruik van MagicQ wings en interfaces met Mac OSX
In recente versies van OSX heeft Apple hun eigen FTDI drivers toegevoegd, welke in conflict komen
met de officiële FTDI drivers, die nodig zijn om te communiceren met MagicQ Wings en interfaces.
Indien de MagicQ Wing of interface niet gedetecteerd wordt onder OSX, dan dient de Apple FTDI
driver verwijdert te worden. MagicQ bevat nu een shortcut in de tools menu,, om de Apple FTDI
drivers te verwijderen. Houdt er rekening mee dat dit enkel van toepassing is op Mac OSX, Windows
en Linux hebben dit probleem niet.
Andere wijzigingen
Plot view is nu beschikbaar bij Pro 2014 consoles, en evengoed bij MagicQ PC voor Windows, Mac en
Linux.
Curve editor is geactiveerd in deze versie.
Opgeloste problemen
Random Step FX. Deze snapte bij het wijzigen van de stap i.p.v. te crossfaden.
Track sheet – opgelost zodat op/neer scrollen mogelijk in de cue stack naar delen van de cue stack
die voorbij de huidige cue liggen. Scroll encoder verplaatst naar encoder F en legende aangepast om
overeen te komen met andere spreadsheet views. #0008658
Track Sheet – scrollen naar de onderzijde zorgde er voor dat de cursor verdween. #0008023
Visualiser – probleem opgelost waarbij plots de verkeerde universe toonden. == Versie 1.6.7.0

MagicQ versie 1.6.7.0
Nieuwe functies
Target Focus
MagicQ heeft een optie toegevoegd voor het versneld creëren van positie paletten en busking live
posities. De plot view ondersteunt een “Target Focus”, optie welke toelaat, de selectie van toestellen,
te verplaatsen naar een nieuwe positie, door eenvoudig de positie te selecteren op de plot. MagicQ
berekent de vereiste pan/tilt gebaseerd op zijn eigen kennis van de positie van de fixture in de
relatieve 3D omgeving, van de stage, op de gevraagde positie. Dit kan verder uitgebreid worden met
getimede paletten, juist zoals bij MagicQ paletten, dus een nieuwe target positie kan geselecteerd
worden met een eenvoudige tijd of met een gesplitte tijd over meerdere fixtures.
Fade types
Het aantal van selecteerbare fade types, selecteer baar voor faden van cues, is nu uitgebreid met
“damped”. Dit voert een fade uit die traag start, verhoogt in snelheid en dan opnieuw vertraagt
wanneer hij het eindpunt nadert. Dit is vooral handig bij het maken van elegante positie fades, zeker
bij verplaatsen van objecten in media server layers.
Het Prog venster, View Times en Cue venster, View Times zijn uitgebreid zodat fade types kunnen
ingesteld worden op individuele tijden voor attribuut types Intensity, Position, Colour en Beam.
Voorheen was dit enkel mogelijk om ingesteld te worden op individuele attributen.
Denk er aan, dat zoals bij individuele attribuut delay en fade tijden, het fade type enkel en alleen
instelbaar is voor attributen die zich in de programmer/cue bevinden.
Groep gebaseerde FX
MagicQ ondersteunt nu FX gebaseerd op groepen. Meerdere groepen kunnen geselecteerd worden
en dan een FX toegepast worden op elk van deze groepen, i.p.v. op individuele fixtures. Dit laat
geavanceerde FX over groepen toe. Dit heeft het voordeel, t.o.v. parts en segments, dat de groepen
het FX kunnen opsplitsen over een verschillend aantal fixtures, bv. 6 spots op de front truss, 4 op aan
elke zijde en 8 achteraan. Het heeft ook het voordeel dat, indien u een fixture toevoegt aan de groep,
dat de fixture automatisch deel uitmaakt van het FX in al de cues die het FX gebruiken.
Indien meerdere groepen geselecteerd zijn, wanneer u dan een FX toevoegt, zal u automatisch
gevraagd worden of het FX dient toegepast te worden op de groepen of op alle heads.
Verbeterde FX engine
De FX engine is verbeterd om toe te laten de width parameter te kunnen laten werken op meerder
golfvorm FX. Nu kan deze gebruikt worden op FX met 1 of 2 stappen. De ingebouwde golfvorm FX
rampup, rampdown, tiltdim en pandim ondersteunen nu Width. Nieuwe golfvorm FX “sineup” en
“sinedown” zijn toegevoegd.
Voorheen, wanneer de width gewijzigd werd van 50% naar 100% of 50% naar 0%, werden de in en
out crossfades niet symmetrisch aangepast. Nu zal wijzigen van de width zo werken dat de in en out
crossfades tezamen gewijzigd worden.
Editeren van golfvormen
De Waveform FX editor is verbeterd zodat extra fade curves ondersteund worden, inclusief “damped”
en “inverse damped”. Nieuwe golfvorm FX “damp” en “invdamp” zijn toegevoegd.
Pixel Mapper
De ingebouwde pixelmapper ondersteund nu output naar elke attribuut, niet enkel en alleen kleuren
attributen. Dit laat pixelmapping toe op elke attribuut, zoals itis, zoom, pan, tilt en focus, wat deze
attributen tot leven brengt in 2D en 3D. Vooral bruikbaar op moderne fixtures met snelle respons.
MagicQ pixelmapper ondersteunt zowel 2D als 3D pixelmapping gebruikmakend van afbeeldingen,
video’s, FX, tekst, live feeds en meer. Output kan geselecteerd worden als RGB, RGBA, RGBW,
RGBAW,A, W of elke attribuut.

In het media venster, selecteert u een pixelmapping server en een layer en dan onder Media Bank
selecteert u het Apply Type.
Execute toetsen
Een nieuwe functie is toegevoegd om het mogelijk te maken 20 execute toetsen toe te wijzen aan de
GO en Pause toetsen voor playbacks 1 tot 10.
Deze kunnen ingesteld worden om gebruik te maken van de execute grid 1 functies in plaats van de
cue stack go en pause functies. Wanneer deze functie in gebruik is, dan dient de execute grid
ingesteld te worden op size 10/2, wat een totaal van 20 items geeft.
In Setup, View settings, Playbacks, indien de optie “Playback Go/Pause use Execute Grid 1” ingesteld
is op Yes, dan zorgt dit er voor dat alle 20 execute toetsen de items volgen van execute grid 1.
Instellen van deze optie, stelt execute grid automatisch in op 10/2 indien het voorheen niet in gebruik
was.
Het is ook mogelijk om de individuele items in te stellen in Cue Stack Options, Buttons door de optie
Go uses Exec Grid 1 of Pause uses Execute Grid 1 op Ye te zetten.
Denk er aan, indien een toets ingesteld is als een execute, en er is geen overeenkomstig item in exec
grid 1, dan zal de toets werken zoals normaal, zijnde Go/Pause voor de cue stack.
Wanneer een toets is ingesteld op execute, dan wordt de functie van de toets getoond in de display,
tezamen met zijn activatie status.
Exec grid items kunnen ingesteld worden op Cue Stacks, Cues, Groups, Positions, Colours, Beams,
Macros en andere functies. Al deze functies zijn beschikbaar over de 20 execute toetsen. Standaard
items in de grid schakelen aan/uit, de LED van de Go/Pause toets toont de status. Als alternatief kan
de toets functie gewijzigd worden in het exec grid om te werken als “Button Flash” of zelfs “Button
Solo”.
Execute vensters
Ondersteuning toegevoegd voor 2e en 3e execute venster, druk 2 en Execute of 3 en Execute om
deze vensters te openen. Elke execute venster werkt onafhankelijk en verschillende execute grid
pagina’s selecteren. Items kunnen gekopieerd worden tussen de verschillende execute vensters.
Enkel het eerste execute venster ondersteund View Max.
Andere wijzigingen
Verbeterde Simple Mode, Test Show om een volledige demo Cue Playback aan te maken op PB10.
Verbeterde manuele crossfade – nu wordt rekening gehouden met fade types.
Verbeterde rapportering van % vervolledigt van fade en wait tijden bij gebruik van playbacks met rate
ingesteld op iets anders dan 100%.
MagicHD
Mogelijkheid om het MagicHD venster boven alle vensters te houden toegevoegd. Dit wordt
geselecteerd via de venster dialoog (menu, View->Window).
Wanneer unlockt via een MagicQ USB dongle, bevat de window size dialoog de optie voor het
positioneren van het MagicHD venster over meerdere schermen (d.w.z. de hele dekstop). Wanneer
niet unlockt door een MagicQ USB dongle, is het MagicHD output venster begrenst tot de grootte en
positie van één scherm.

Opgeloste problemen
Execute venster View Max laat nu toe te starten vanaf 0,0 op het scherm.
Probleem opgelost met Iris/Focus/Zoom playback in Simple Mode, Test Show.
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Kopieren van head data
Copy toolbar toegevoegd voor gebruik bij kopiëren van head data. SHIFT en COPY openen nu het
Copy Options venster. Voorheen voerde SHIFT COPY een unlinked copy uit, nu kunt u unlinked
selecteren van de toolbar.
Ondersteuning toegevoegd voor het kopiëren van head data gebruikmakend van @ syntax – COPY 1
@ 2 zal de head data kopiëren van head 1 naar head 2. COPY GROUP 1 @ 2 zal data van de heads
in groep 1 kopiëren naar de heads in groep 2.
Kopiëren van head data respecteert nu de sub selectie van de bron, dus wanneer sub selectie actief
is, dan zal er enkel gekopieerd worden van heads die zich in de sub selectie bevinden, niet van alle
heads die geselecteerd zijn.
Kopiëren van head data, kopieert data die kan gebruikt worden om data te kopiëren tussen
verschillende types heads.
Vanaf v1.6.6.9, kopiëren van head data, kopieert level data van de bron head, indien de data actief is
op een playback of in de programmer. Fade tijden zullen enkel gekopieerd worden indien de bron
head level data in de programmer heeft. FX data zal enkel gekopieerd worden tussen heads, wanneer
de bron heads FX data in de programmer heeft.
Sub selectie van segmenten/groepen
Het is nu mogelijk om sub selecties te maken van segmenten van heads, als een alternatief op het
gebruik van de odd/even sub selectie. Houdt Odd/Even ingedrukt en selecteer segmenten. Standaard
is segments ingesteld op 2, d.w.z. 2 heads, maar u kunt kiezen 2, 3, 4, 5, 6 of om het even welke
segment breedte door het typen van een nummer en N te selecteren.
Drukken van Next Head verplaatst de sub selectie naar het volgende segment. Drukken van Prev
Head verplaatst de sub selectie naar het vorige segment.
Het is ook mogelijk om sub selecties te maken van groepen. Bij het maken van een head selectie kunt
u meerdere groepen selecteren gebruikmakend van de SHIFT toets en het aanklikken van de groepen
of door gebruik te maken van het numerieke klavier. Houdt Odd/Even ingedrukt en selecteer groups.
MagicQ zal nu een sub selectie maken van de heads van de eerste groep. Drukken van Next Head
verplaatst de sub selectie naar de volgende groep heads. Drukken van Prev Head verplaatst nu de
sub selectie naar de voorgaande groep van heads.
Het is mogelijk om sub selecties te maken van de huidige selectie, sub selecteren van enkel de heads
die een bepaalde palet gebruiken en hun intensiteit hoger hebben dan 0%. Houdt NEXT HEAD
ingedrukt en selecteer dan een palet in Position, Colour of Beam venster.
Multi element ondersteuning
Verbeterde ondersteuning voor heads met meerdere elementen gebruikmakend van één head
nummer. Wanneer deze fixtures nu gepatcht worden, wordt de gebruiker de optie geboden om één
enkel head nummer te gebruiken voor de hele head.
Het is nu mogelijk om meerdere van deze multi element heads, ineens in te voegen in het grid van en
het Output venster, plan view. Standaard zal enkel één item geplaatst worden per head nummer, maar
specificeert u een dot reeks (bv. .1>.3) dan kunnen individuele elementen geplaatst worden in de grid.

MagicCap applicatie
ChamSys heeft een nieuwe applicatie ontwikkeled, genaamd MagicCap. Dit laat toe meerdere
vensters op een Pc/Mac te capturen en uit te sturen over CITP/MSEX over het netwerk met een
gekozen resolutie en refresh rate.
De applicatie zal starten met streamen van zodra ze gestart is. Klik op Add om een stream toe te
voegen, en Remove … om de huidige stream te verwijderen. Om de parameters van een stream te
wijzigen, klik u op het bovenste venster en geef de nieuwe waardes in van het hoofd edit venster.
Indien de FPS waardes rood worden, dan is de PC niet in de mogelijkheid om het venster zo snel te
capturen. Indien de output Width of Height parameters rood kleuren, dan is de output resolutie te
groot.
MagicCap dient te draaien op een afzonderlijke PC dan de MagicQ applicatie.
Om het signaal te bekijken in MagicQ, stelt u een media server in met type CITP Live Feed. Stel het IP
adres in op het IP adres van de PC waarop MagicCap draait en activeer Thumb Con en Live Prev. Om
meer previews te kunnen bekijken, maakt u meerdere media servers aan met hetzelfde IP adres en
hetzelfde type.
3D Pixel mapping
Verbeteringen voor de personality van de 3D Pixel Mapping. Nu zijn de 3D FX type en parameters
allen op dezelfde pagina. Als extra, zijn de 3D FX types gegroepeert zodat de single layer FX eerst
komen op de 3D FX type encoder gevolgd door de 3D FX, waarvoor gebruik van andere layers
noodzakelijk is voor de modulatie van de 3D FX. De 3D FX parameters zijn nu gelabeld X, A1, A2, A3,
B1, B2, B3.
Nieuw 3D Colour FX toegevoegd, dit neemt het 2D beeld van de layer en beweegt het in 3D volgens
de tint van de kleur.
De Exhibition Demo show is upgedate met de laatste 3D Pixel Mapping.
MagicVis
In MagicVis is het nu mogelijk om een voor head item, de kleur in te stellen van het gekoppelde object,
voor truss warmers of voor gekleurde decor elementen. In Patch, View Vis op de geselecteerde heads
of Vis Heads tab pagina naar rechts gaan tot aan de kolom Col Obj en stel deze in op Yes. Indien er
meer dan één head gekoppeld is aan een object, met de Col Obj op Yes, dan zal de laatste in de lijst
gebruikt worden.
Andere wijzigingen
SHIFT + dubbel klik S toegevoegd als short cut voor het openen van het cue venster van die
playback.
Block en unblock geactiveerd voor cues wanneer in non-tracking mode.
Ondersteuning voor MagicDMX Demo versie voor ChamSys distributors/dealers.
Nieuwe firmware voor MQ60 met RS232 seriële poort oplossing.
Opgeloste problemen
“Make active” functie gewijzigd in 16.6.8 om MOVE te gebruiken i.p.v. INCLUDE omdat sommige
shortcut features reeds gebruik maakten van INCLUDE.
“Playback Mode” gewijzigd om toolbar te verbergen en nieuwere encoders te gebruiken.
“Flash & Go” opties probleem opgelost in recente beta’s.

Bewaren van Playback Crossfade button functie opgelost. Voorheen werd deze niet correct bewaard
en resette bij elke systeem herstart.
Probleem met direct instellen kleurenwaardes op soft toetsen opgelost, waardes worden nu ingegeven
in %.
Probleem opgelost bij import van paletten, in recente beta’s was dit verbroken bij het laden in een
bestaande show met gepatchte personalities. Laden van paletten in een lege show was geen
probleem.
Wijzigingen aan het Width veld in Cue en Prog vensters, View FX heeft nu geen invloed op custom
offset waardes van de gebruiker.
Probleem opgelost met absolute FX wanneer het draaide op minder dan 100% size, zodat de base
opnieuw ingevoegd wordt. Dit voorkomt bv. dat posities standaard terugkeren naar 0,0. #007923
Oplossing voor Cue Stack gebruikmakend van “one shot” FX dat invloed had op de FX in de volgende
cues. #0007634
Oplossing voor het verwijderen van items in MagicVis, voorheen werden de items niet verwijderd, bij
gebruik van de Stand alone MagicVis, tot wanneer andere items verwijderd of toegevoegd werden.
Oplossing voor Intensity venster Palettes View, de encoders en soft toetsen werkten op Preset
intensities niet op Programmer intensities. #0009501
Oplossing voor Intensity paletten in execute venster.
Probleem opgelost met Encoder E in het cue venster, welke data achterliet in het input venster.
#0008764
Probleem opgelost met kanalen ingesteld op non track HTP of LTP bij cue stacks ingesteld als
controlled LTP. HTP kanalen werden niet gereleased. #0007060
Work-around toegevoegd voor probleem met selecteren van heads in Capture Visualiser.
Ondersteuning toegevoegd voor sub selectie bij het selecteren in Capture Visualiser. #0005013
Probleem opgelost met snapshots van Capture Visualiser, voorheen waren deze altijd zwart.
#0008647
Focus positie selectie probleem opgelost van Capture Visualiser bij gebruik van pan/tilt offsets.
#0008449
Work-around toegevoegd voor BLIND mode in Capture Visualiser. #0008317
Respons van Media venster verbeterd, vooral merkbaar op MQ60/MQ70.
MagicHD
Verplaatsingen van media via scale, position of rotate zijn nu vloeiender dan voorheen.
Scrollen binnen een layer gebruikmakend van het scroll FX is nu vloeiender (het was gelimiteerd tot
256 posities).
Twee nieuwe modes toegevoegd aan het Mask colour effect zodat een mask kan gebruikt worden met
enkel en alleen de transparantie komen van de originele media, en geen van de kleuren (of een vaste
kleur). Dit betekent dat (bijvoorbeeld) beelden met grijswaarden, gebruikt voor edge blending, de
zwarte gebieden niet kleuren van de layer eronder.
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Make Hard Values
Functie toegevoegd om van waardes in de programmer harde waardes te maken i.p.v. palet waardes.
Deze functie vindt u in het Programmer venster, View Levels met SHIFT + MAKE HARD. Alle
attributen van de huidige geselecteerde heads, die actief zijn in de programmer, worden omgezet in
harde waardes (geen paletten). Indien geen heads geselecteerd zijn, dan wordt dit toegepast op alle
heads in de programmer.
Keyboard shortcuts zijn eveneens beschikbaar, door het ingedrukt houden van POS, COL, BEAM, * of
één van de attribuut soft toetsen en drukken van INC. Dit werkt op dezelfde manier als bij het actief
maken van kanalen gebruikmakend van SET, verwijderen van kanalen gebruikmakend van REMOVE
of partieel een locate uitvoeren met LOCATE.
DMX Universe Merge
Een nieuwe optie is toegevoegd aan de test opties in Setup, View DMX I/O om het mogelijk te maken
een volledige universe te mergen met de input universe. Dit maakt het eenvoudig om een volledige
universe te mergen, voorheen was het noodzakelijk om alle 512 kanalen in het patch venster in te
stellenop Merge.
CITP (MSEX) live feeds
MagicQ ondersteunt nu live feeds via CITP (MSEX) voor gebruik in de MagicQ Pixel Mapper en voor
de gebruikers display in MagicQ. Live feeds moeten niet komen van een media server, zij kunnen
komen van om het even welke CITP (MSEX) bron zoals PixelBeetle of MSexLord. Meerdere
verschillende live feeds van meerdere verschillende bronnen PC/Macs worden ondersteund.
Elke live feed stream wordt behandeld zoals een media server met type “CITP Feed”. Het media
server IP adres dient ingesteld te worden op het IP adres van de PC/Mac die de feed levert, en
“Thumbs” en “Live Previews” dient enabled te worden.
Om meerdere live feeds in te stellen, komende van één PC/Mac, stelt u meerdere identieke media
servers, elk met het IP adres van de live feed bron en “Thumbs” en “Live Previews” enabled. De
ingaves dienen geen opeenvolgende mediaservers te zijn in de lijst. MagicQ zal slechts één MSEX
connectie maken met de PC/Mac, maar zal de previews binnen nemen van de verschillende bronnen
via deze connectie.
Live feeds kunnen gebruikt worden in de Pixel Mapper door het selecteren van Media Folder als “Live
Feed” en selecteren van Media File als “Server nummer”.
De ontvangen live feeds kunnen bekeken worden in het media venster door het selecteren van View
Outputs in plaats van View Servers via de meest linkse soft toets.
Denk eraan dat een 2e Media venster kan geopend worden door het drukken van de CTRL toets en
MEDIA of door het intypen van 2 en dan MEDIA. Dit activeert het 2e Media venster dat kan gebruikt
worden voor het weergeven van de live feeds, terwijl het eerste gebruikt wordt voor het aansturen van
de media servers.
Andere wijzigingen
Het is nu mogelijk om de huidige sub-selectie te inverteren door het drukken van 0 NEXT HEAD.
Optie toegevoegd aan Setup, View Settings, Windows, Icon Size om de playback snapshots te
verbergen.
MagicHD

Media layer “Mirror/Flip” kanaal heeft een nieuwe horizontale en verticale spiegelfunctie: de media
wordt gereflecteerd rond het center van het scherm. De oude “mirror” functie wordt nu “horizontal flip”
genoemd. Deze functie is ontworpen om gebruikt te worden met het “scroll” fysisch effect, zodat media
clips kunnen gespiegeld worden en jumps vermeden worden bij het scrollen.
“Scroll to index” toegevoegd aan de media physical effects. Deze gebruikt twee FX parameters voor
directe controle van de gescrolde positie van de layer. Schakelen tussen Scroll to Index en Scroll reset
de gescolde positie niet, dus (bijvoorbeeld) Scroll to Index kan gebruikt worden om het startpunt in te
stellen, dan zal de Scroll starten vanaf dat punt.
“Tile” toegevoegd aan media layer physical effects. Deze gebruikt parameter 1 om de horizontale
betegeling in te stellen, parameter voor de verticale betegeling, en parameter 3 voor controle over het
spiegelen van alternerende tegels.
Fysische effecten en parameters toegevoegd aan de output layer. Op dit moment ondersteunt dit
enkel en alleen het nieuwe “tile” effect.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in v1.6.6.7 waarbij draaien aan de chase speed naar 0s een reset veroorzaakte.
Kleuren probleem opgelost met medoa live previes wanneer verbonden met MBox via MSEX.
Probleem opgelost met sommige Pro 2014 consoles die zich meldden als Expert 2014s.
Probleem opgelost met Automation DMX display. #0009247
Probleem opgelost met intensity mix van playbacks, gebruikmakend van “All Channels controlled
LTP”.
Probleem opgelost bij het gebruik van “Go Reasserts Channels” = “Non Tracked” – kanalen snapten in
plaats van te faden.
MagicHD
Probleem opgelost bij het selecteren van een mask die een PNG gebruikte met een uniforme
transparantie layer. #0009117
Probleem opgelost met size dialoog box zo dat de linker bovenhoek waarde weer correct werkt.
Indien “no border” geselecteerd is, wordt nu correct behandeld bij het opstarten zodat het venster start
zonder boord.
Probleem opgelost met MagicHD die een verkeerd type van MSEX raporteerde, voorheen stuurde het
“MagicHD” in plaats van “MediaServer”. Dit kon er voor zorgen dat sommige visualisers of andere
consoles niet in de mogelijkheid waren de thumbnails of live preview correct over te halen.
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MagicHD
MagicHD stand alone kan nu ontgrendeld worden, om alle 8 medialayers te kunnen gebruiken, via
een ChamSys rack mount dongle. MagicHD is ook ontgrendeld wanneer verbonden met een
ChamSys console, PC Wing of Maxi Wing. Denk er aan dat MagicHD alle 8 layers ondersteund
wanneer gebruikt als deel van de MagicQ software, ongeacht of er dongles of consoles of wings
aangesloten zijn.
Fysische effect DMX kanalen toegevoegd aan de media layers, bovenop de colour effect DMX
kanalen. Vier van de voorheen gereserveerde kanalen in de MagicHD layer personality zijn nu
ingenomen door deze fysische effecten en de parameters Phys FX 1, Phys FX 2, Phys FX 3. Physical
effects worden gebruikt voor shaking, scrolling, enz….., terwijl colour effecten op de Col effect kanalen
blijven. Een layer kan een colour effect en een fysisch effect tegelijkertijd in werking hebben.
Scroll effect toegevoegd voor het scrollen van de layer met rond wrappen. Stel het fysisch effect in op
Scroll en stel dan de horizontal speed in op Phys FX 1 en de vertical speed op Phys FX 2.
Venster grootte dialoog heeft nu een Live Changes optie zodat u de positie van het venster interactief
kan instellen.
Venster grootte dialoog heeft een aantal ingave vakken voor de linker bovenaan coördinaten om zo
een meer accurate positionering toe te laten.
Venster grootte beperking van minimum 100x100 verwijderd.
Multi Windows client
MagicQ ondersteunt nu een Multi Windows client bij MagicQ on PC (Windows/Linux) en Mac
vergelijkbaar met de originele PC Multi Window app die recent niet meer ondersteund werd. Dit laat
toe een PC of Mac te gebruiken voor het weergeven van vensters van een MagicQ console systeem,
dus het aantal monitors uitbreiden ondersteund door de console. Indien de PC of Mac een touch
screen heeft, dan zal dit ook werken als een touch screen voor de MagicQ console.
Start MagicQ met de Multi Window short cut, of commando lijn argument “Multiwin” om de software te
forceren naar de Multi Window client mode te gaan. In Multi Window client mode, stuurt MagicQ geen
netwerk data uit, behalve om verbinding proberen te maken met een MagicQ systeem om zo de Multi
Window informatie proberen binnen te halen. MagicQ kan ook opgestart worden in Multi Window
Client mode via Setup – View Settings – Windows – Start Mode = Multi Window Client.
Op de MagicQ console enable monitor Net 1 in Setup – View System – View Monitors en druk EXT
om een venster te verplaatsen op de externe PC/Mac. De Multi Window Client zoekt voor MagicQ
systemen op het netwerk en laat u dan toe te kiezen met welk systeem u verbinding wil maken.
De Multi Window Client werkt altijd als een externe monitor voor het MagicQ console systeem, de
venster layouts gebruiken dezelfde full, half, kwart venster grootte als de console.
Multi Window Client kan ook geactiveerd worden terwijl MagicQ draait door gebruik te maken van de
short cut in de menu bar of via Setup – View System – View Monitors, maar dit betekent dat MagicQ
initieel normaal gestart is en andere MagicQ consoles kan beïnvloeden op het netwerk tot wanneer de
Multi Window Client mode gestart is.
Execute venster
Preload functie toegevoegd in het execute venster. Dit laat toe dat items geselecteerd worden in het
execute venster alvorens de wijzigingen doorgevoerd worden. Druk de PRELOAD soft toets voor het
starten/selecteren van items. MagicQ zal de geselecteerde/gedeselecteerde items tonen, maar zal ze

niet uitvoeren tot wanneer de PRELOAD GO soft toets gedrukt wordt. De busking Rate Master kan in
samenhang hiermee gebruikt worden om de items tegelijk te faden.
Ondersteuning toegevoegd voor instellen van het item type, item colour en item bitmaps van meerdere
items tegelijkertijd, gebruik SHIFT of CTRL om meerdere items te selecteren en in te stellen.
Verbeterde graphics bij gebruik Appearance = Colours.
Ondersteuning toegevoegd voor Execute venster – View Max en tegelijk de PB1 tot PB10 legends
zichtbaar te laten, gebruik soft toets C, Playbacks = On. #0002500, #0004923, #0006075
Special Item toegevoegd om toe PC/Mac uit te schakelen. #000825, #0002312
Special item toegevoegd om Global Tap to Time toe te laten in het execute venster. #0004502,
#0004189
Ondersteuning toegevoegd voor attribuut encoders, druk de ASSIGN SPECIAL soft toets, gevolgd
door encoder, en selecteer de attribuut. De attribuut encoder werkt zoals de encoders in de Intensity,
Position, Colour, en Beam vensters en hebben invloed op de geselecteerde heads.
Tap to Time
Een Global Tap to Time optie is toegevoegd en bepaalt hoe de GO toets werkt in de Master Crossfade
sectie in Setup – View Settings – Playback Crossfade button function, stel deze in op “Tap to Time
selected” of “Global Tap to Time”. “Tap to Time Selected” bepaalt de absolute snelheid van de huidige
geselecteerde playback. “Global Tap to Time” beïnvloedt de snelheid van alle actieve playbacks.
Wanneer ingesteld op “Default” wordt de functie van de GO toets bepaald door de Crossfade Master
functie optie, voor “Global Rate” en “Club Master” wordt de toets ingesteld op Global Tap, voor “Rate”
en “Busking Rate” wordt deze ingesteld op Tap to Time voor de geselecteerde playback, voor alle
andere opties is dit ingesteld op normal “Go/Back” functie.
Cue Stacks kunnen ingesteld worden om een deler te gebruiken voor de getapte tijd, in cue stack
options – Audio – stelt u de rate divisor in. Standaard is deze ingesteld op “Normal” en neemt de tap to
time. Opties zijn “Div by 2” tot “Div by 8” en “Mult by 2”. De divisor heeft invloed op de snelheid bij tap
to time, ofwel als de geselecteerde playback, als deel van de global tap to time, of als deel van de
audio BPM snelheidsinstelling.
Cue stacks kunnen ook hun Rate Divisor ingesteld hebben op “Inhibit”, in dit geval wordt de snelheid
van de cue stack nooit beïnvloedt door de global tap to time opties. Dit laat toe de Global Tap to Time
te gebruiken zonder bepaalde cue stacks te beïnvloeden.
Tap to Time heeft invloed op de absolute snelheid van de cue stack, indien het een chase is, dan op
de chase speed, of indien het een cue stack stap is met een FX snelheid, dan zal de
geprogrammeerde snelheid van de cue stack gewijzigd worden. De geprogrammeerde snelheid wordt
dan gewijzigd door de relatieve speed controller, deze kan gereduceerd worden door speed masters
en Fader controls FX speed opties alvorens potentieel verhoogd of verminderd te worden door de
playback rate/global rate masters.
Andere wijzigingen
Ondersteuning toegevoegd voor instellen FINE PAN/TILT mode in het Pos venster.
Ingedrukt houden van de S van een playback bij het wisselen pagina, released nu de playback niet
meer.
Ondersteuning toegevoegd voor ChamSys Remote Ethernet protocol Messages zonder de ChamSys
CREP header, dit laat een makkelijkere integratie toe met externe systemen maar reduceert het aantal
controles van uitgevoerde messages.

Het is nu mogelijk om inert Automs uit te voeren in het midden van de lijst, i.p.v. enkel en alleen op het
einde.
“Fader controls Absolute chans” optie toegevoegd. Dit laat toe om kanalen te bedienen via de fader in
absolute mode, wanneer geactiveerd gaan de kanalen direct naar 0% en de geprogrammeerde
waarde wordt verhoogd wanneer de fader naar 100% verplaatst wordt.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in v1.6.6.6 met MagicQ onder Windows waarbij deze niet startte op nieuwe
installaties.
Probleem opgelost met 2e unicast adres dat niet correct werd bewaard. == versie 1.6.6.6.
Probleem opgelost bij het mengen van playbacks met normale http en playbacks met “All Chans
Controlled LTP”. Wanneer een normale HTP playaback de laatst aangeraakte werd, dan trad HTP
mixing in werking, wat de hoogste waarde van om het even welke playback nam. Dit is nu gewijzigd
zodat, indien er meerdere playbacks met “All Chans Controlled LTP” zijn, dan wordt enkel en alleen
rekening gehouden met de laatst actieve van deze.
Probleem opgelost met playbacks ingesteld op “All Chans Controlled LTP” bij het zich verplaatsen
tussen cues met/zonderHTP FX op dezelfde playback.
De leds van de twee bovenste banken op een execute venster werkten niet in recente beta’s.
#0008953
Gebruik maken van “Pause releases Playback” optie tezamen met release times werkte niet, de
playback werd onmiddellijk gereleased. #0007919
Patchen van meerdere heads boven het einde van de maximum universe kon een reset veroorzaken
in recente versies.
Net Session – er werd geen foutboodschap getoond wanneer het grabben van een show niet lukte
wegens het niet overeenkomen van het aantal universes.
Default cue getriggered door macro verloor zijn intensiteit.
Meerdere execute venster grafische problemen opgelost, inclusief incorrecte kleuren weergave
Appearance = Ellipses (rood/blauw waren omgewisseld. #0006656, artefacten bij gebruik van
Appearance = Images, tekst was niet gecentreerd.
Probleem opgelost met execute venster View Max mode zodat PC/Mac versies nu een vensterboord
hebben en zodat Pro 2014 het venster correct toont. #0008143, #008398.
Probleem opgelost met execute venster zodat het onthoudt in welke panel mode het stond wanneer
men terugkeerd naar MagicQ. #0007206
Probleem opgelost met execute venster toetsen onder faders bij wisselen van pagina’s. #0005030
Probleem opgelost waarbij wanneer een playback was ingesteld op #Master affects level” = “No”, de
snelheid nog steeds kon aangepast worden door de playback rate of global rate. #0004189
Plot view werkte niet bij Mac versies in voorgaande beta #0008978
Head nummers werkten niet in Plot venster bij recente beta’s. #0009048

MagicQ versie 1.6.6.5
Opgeloste problemen
Probleem opgelost waarbij MagicQ reset bij het openen van een cue stack, view defaults venster. Was
enkel in v1.6.6.4.

MagicQ versie 1.6.6.4
MagicHD
Het is nu mogelijk om de grootte en positie van het MagicHD venster vast te leggen, wanneer het
start, en de boorden en menu uit te schakelen. Deze opties zijn beschikbaar via het nieuwe view ->
window menu.
MagicHD output kan naar een afzonderlijk venster gestuurd worden, met het behoudt van menu en
status in het control venster van de primaire monitor.
De convert media files dialoog box laat nu toe om meerdere files tegelijk te converteren.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in 1.6.6.3 op Mac met window focus, klikken in een venster kon eindigen met het
beïnvloeden van het onderliggende venster. Dit kon opgelost worden door enkel het gewenste venster
te openen.
Probleem opgelost met MagicQ op Mac waarbij het niet mogelijk was om de CTRL te gebruiken voor
het selecteren van layouts of om het even welke andere CTRL functie in een venster. Dit was
bestaande in alle Mac versies vanef 1.6.5.0. #0008675
Probleem met het crashen bij het verlaten van de applicatie in Mac versie. #0008182, #0008184
Probleem opgelost bij externe schermen van Pro 2010 consoles in recente betas, de output resolutie
was enkel 1024x768, zelfs indien hoger geselecteerd werd.
Probleem opgelost met Pro2010 consoles i.vm. het afbeelden van jpeg en bitmaps in recente software
versies. Dit was van toepassing op het splash screen en thumbnails van media servers.
MagicHD: probleem opgelost met index rebuilt waarbij deze niet gelezen werd, tenzij MagicHD
herstart werd.
MagicHD: probleem opgelost met occasioneel crashen bij opstarten en/of afsluiten van MagicHD.

MagicQ versie 1.6.6.3
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij M40/MQ60/MQ70 Compact consoles. Keyboard werd niet herkend bij gebruik
van de nieuwe graphics. #0008310
Probleem opgelost met kalibreren van het externe touch screen bij MQ60/MQ70. Het externe touch
screen toonde de kalibratiepunten niet, maar aanvaarde toch de touch input. #0008575
Probleem opgelost met ping die niet werkte bij Mac.
Probleem opgelost bij het updaten van paletten in een cue stack, de eerste cue in de cue stack update
soms niet onmiddellijk.
Probleem opgelost met Simple Panel in 1.6.6.2.
MagicHD, probleem opgelost met HUD “no audio” icoon weergave. #0008654
MagicHD, mogelijkheid om audio in een loop weer te geven en controle te hebben over start en
eindpunt, opnieuw voorzien.

MagicQ versie 1.6.6.2
Nieuwe functies
3D Pixel Mapping
MagicQ ondersteunt 3D pixel mapping, wat eenvoudige controle toelaat van Led plafonds,
kroonluchters en andere 3D Led objecten.
MagicQ bevat een bibliotheek van eenvoudige in gebruik 3D effecten welke kunnen toegevoegd
worden bovenop de bestaande 2D effecten. Extra pixel mapping layers kunnen ook gebruikt worden
om in 3D te moduleren door de controle over de offset en breedte van het 2D FX, verbluffende 3D
effecten kunnen snel aangemaakt worden.
In het output venster, View Plan kan van een grid een 3D grid gemaakt worden door te drukken op
SHIFT en SET GRID DEPTH. Dit maakt van het grid het start grid en laat toe dat de volgende grids
kunnen toegewezen worden om een diepte aan te maken. De volgende grids moeten leeg zijn (size
0/0) alvorens ze kunnen toegewezen worden als een 3D grid. Bijvoorbeeld, om een grid te maken van
10x10x20, gaat u naar grid 1, stel de grid size in op 10x10. Dan stelt u de grid depth in op 20. Grid 1
wordt dan een 3D grid die gebruik maakt van grids 1 tot 20. De grid wordt getoond op encoder A als
grid 1-1 (20) tot 1-20 (20). MagicQ toont niet lange grids 2 tot 20.
Fixtures kunnen nu ingevoegd worden in de grid volgens de 3D richting, alsook op de normale manier,
zijnde horizontaal en verticaal. Drukken van INSERT HEADS geeft een lijst van opties weer. Bij het
invoegen volgens de 3D richting wordt de startpositie bepaald door het grid nummer. Bijvoorbeeld
indien u grid 1 hebt als 10x10x20, dan een 5 element multi head invoegt in Grid 1-1, gebruikmand van
de 3D direction, dan zullen de elementen ingevoegd worden in grids 1-1 tot 1-5. Indien u het zelfde
doet in Grid 1-10, dan zullen de elementen ingevoegd worden in grids 1-10 tot 1-15.
De MagicQ Pixel Mapper personality (Generic_Bitmap_With FX 2.hed) is uitgebreid met extra kanalen
voor controle van de 3D FX (Generic_Bitmap_With FX 3.hed). In het output venster, View Plan, zal
drukken van PATCH PIXMAP nu de 3D personality patchen (FX3).
De volgende 3D effecten zijn beschikbaar:
•
•
•
•
•
•

Heightmap – dit offset de hoogte van de huidige media in de 3D ruimte door de intensity te
gebruiken van een andere pixelmap layer. Een optioneel blur effect kan toegevoegd worden
gebaseerd op een derde pixelmap layer.
Heightmap – Fill up – dit neemt het effect van hierboven en vult de ruimte onder het 3D
gebied met de pixel color.
Heightmap – Fill down – dit neemt het effect van hierboven en vult de ruimte boven het 3D
gebied met de pixel color.
Slide – dit neemt de volledige 3D ruimte, en offset deze op en naar over tijd. De huidige media
vult dan het nieuwe bank slot. Dit is goed voor eenvoudige cascade elementen.
Particle generation – een eenvoudig particle generatie systeem wat toelaat om particle velden
aan te maken met een welbepaalde richting, random kleurschakering en trial effecten.
Particle bounce – een particle systeem waarbij een grid van particles gebruik maakt van een
tweede pixelmap layer om de velocity te beïnvloeden van particles, gelijkaardig met een grid
van ballen die op een speaker liggen welke op neer in de lucht geschoten worden.

Een organic FX is toegevoefd aan de 2D pixelmapping effecten, wat een eerste rangs Perlin noise
generator is. Dit kan gebruikt worden in samenhang met het heightmap 3D effect om zachte wave
vormen te maken.
Media Player Pixel Mapping integratie
MagicQ software ondersteunt nu volledige integratie van de MagicHD Media Player en de MagicQ
Pixel mapper. Dit laat toe dat de gebruiker op gelijk welk moment kan kiezen tussen of LED fixtures en
fixture matrixen aangestuurd worden via hoge resolutie media (MagicHD), via Pixel Map effecten, or
via traditionele light cue levels. In de Pixel Mapper kan de live feed output van MagicHD gelijktijdig
gemengd worden met de pixelmap effecten en met de basis levels van eenvoudige light cues. Audio

inputs kunnen gebruikt worden om levels en mix parameters aan te sturen om zo LED fixtures te laten
reageren op de muziek.
Dit laat een brede waaier van effecten te produceren over de LED fixtures en matrixen waarbij ze
soms behandeld worden als media playback en andere keren als licheffect met een grotere ruimtelijke
belangrijkheid.
Bij gebruik van een Pixel Mapper stelt u de Media folder in op Live Feed en kies de Media file server 1
tot 50 om de gewenste feed te kiezen van de gewenste media server zoals geconfigureerd in Setup,
View System, View Media.
Icoon snapshots / extra file
MagicQ bewaart snapshot afbeeldingen van de visualisatie-, Media- of Pixel mapping output bij het
recorden van cues en paletten, wat een eenvoudige identificatie toelaat van de inhoud van cues en
paletten. MagicQ neemt snapshots direct van MagicVis en MagicHD. MagicQ kan ook snapshots
nemen van Capture gebruikmakend van CITP en MSEX compatibele media servers. Snapshots
worden bewaard in extended show files, welke kunnen getransfereerd worden tussen consoles.
Icoon snap shots worden bewaard op het MagicQ systeem/console i.p.v. in de show file, dit voorkomt
dat de show files te groot worden. Bij normale werking zal MagicQ de icoon snapshots bewaren in de
icon folder van het MagicQ systeem en ze ophalen wanneer nodig voor weergave.
Om MagicQ shows met icon snapshots te kunnen transfereren naar andere MagicQ systemen,
ondersteunt MagicQ nu een additionele “extras” show file met de extensie “.xhw”. Wanneer een show
extra data bevat, zoals snapshots, dan wanneer de show file bewaard wordt via SAVE SHOW of
SAVE TO USB, wordt de additionel show tegelijkertijd bewaard. Deze “extras” show file bevat enkel
de icon snapshot data, het bevat niet de algemene programmatie van uw show. Indien u uw show
wenst te gebruiken op een ander systeem met de icon snapshots, dan dient u zowel de “.shw” als de
“.xhw” files te kopiëren naar het nieuwe systeem. Bij het laden van een nieuwe show zal MagicQ
automatisch controleren voor de aanwezigheid van een “.xhw” file en de icon snapshots extracten van
die file in de icon folder van het MagicQ systeem.
De “extras” file wordt niet bewaard gedurende auto save en wordt enkel geladen (extract) wanneer de
gebruiker een bestaande show laadt gebruikmakende van LOAD SHOW.
Plots
MagicQ bevat nu een plot venster wat de positie en richting van fixtures weergeeft in de licht rig. Het
plot venster kan Front, Overhead en Side elevations tonen, beperkt tot gevlogen of vloer fictures en de
de view kan verplaatst en gezoomd worden. De view kan beperkt worden tot enkel geselecteerde
fixture of alle fixtures. Fixtures kunnen geselecteerd worden via het plot venster door individuele
elementen aan te klikken of door selectie van meerdere elementen. De positie informatie wordt
genomen van MagicVis en kan aangepast worden in het patch venster.
Het plot venster is beschikbaar op MagicQ PC voor Windows, Mac en Linux en op de MQ1000. Het is
momenteel nog niet beschikbaar op Pro of Compact consoles.
MagicQ Stadium Panel Mode
MagicQ software voor PC en Mac ondersteunt nu een Stadium Panel lay-out alsook de oudere
Compact en Pro lay-outs, wat MQ1000 gebruikers toelaat hun show voor te programmeren en shows
te draaien van op hun laptops en computers. Het Stadium Panel kan gebruikt worden tezamen met
bestaande MagicQ Wings (Mini, PC, Maxi, Extra, Playback, Execute). De volledige voordelen worden
bereikt bij gebruik van twee full HD (1920x1080) monitors zoals op de MQ1000 Stadium console.
Het Stadium Panel voegt de extra MQ1000 toetsen toe waaronder HEAD, PAIR, MIRROR, TIME, VIS,
PLOT en een dedicated GOTO toets. Er zijn ook zes macro toetsen voor meerdere doeleinden. Bij
oudere MagicQ consoles kunnen deze toetsenfuncties bekomen worden via SHIFT/CTRL functies.

Het Stadium panel simuleert ook de MQ1000 fader pullback functie welke toelaat de blind visualisatie
functie te gebruiken om zo onmiddellijk de inhoud van een playback te visualiseren bij het
terugtrekken van de fader.
MagicQ ondersteunt nu een necoder voor elke playback welke kan geconfigureerd worden als
controle van een functie zoals Rate, FX Speed, FX Size, LTP crossfade, Time, enz. en dit op een per
cue basis. De MQ1000 heeft een playback encoder voor elk van de 30 playback faders.
De playback encoders kunnen eveneens op een per cue stack basis geconfigureerd worden als stand
alone playbacks, volledig los van de playback faders, wat een totaal van 60 gescheiden fysische
playbacks toelaat. Deze kunnen gebruikt worden voor aanvullende functies die geen dedicated fader
nodig hebben zoals rookmachines, zaalverlichting, film practicals of enkel extra intensity masters.
Net Wing mode
MagicQ MQ60 en MQ70 consoles kunnen nu gebruikt worden als netwerk wings wanneer
aangesloten op een PC of Mac die MagicQ draait, en zoe toelaat om een show met 64 universes te
draaien op de PC, maar met fysische controle van de MQ60/MQ70. Dit overewint de 12 universe limiet
van de MQ60/MQ70.
Net Wing mode wordt geactiveer door de MQ60/MQ70 te verbinden met de PC/Mac via netwerk en
dan op de MQ60/MQ70 te gaan naar Setup, View Systemn, View Monitors en te drukken op SHIFT en
REMOTE NET WING. De MQ60/MQ70 zal dan een lijst tonen van mogelijke MagicQ systemen
waarmee u verbinding kan maken. Dit is te vergelijken met remote control, behalve dat de DMX
poorten op de MQ60/MQ70 automatisch ingesteld worden om de eerste 4 universes van de PC/Mac
uit te sturen.
Het is mogelijk om de MQ60/MQ70 te configureren dat hij altijd opstart in Net Wing mode, stel Setup,
View Settings, Window, Start Mode in op Net Wing.
Wanneer in Net Wing mode, zal de status bar NETW tonen.
Druk CTRL CLOSE om de Net Wing Mode te verlaten.
Audio Sound FX Playback
MagicQ ondersteunt weergave van audio files getriggerd van in cues binnen een cue stack voor
weergave van geluidseffecten in theatershows en voor weergave van Cue Calls. Gebruikers plaatsen
audio files in de audio folder en selecteren deze dan direct via de cue stack. Meerdere audio files
kunnen tegelijk weergegeven worden en het audio volume kan geconfigureerd worden.
In de cue stack gebruikt u encoder A om de view mode te selecteren op media en bekijk zo de audio
clip voor elke cue.
Context gevoelige help
MagicQ bevat nu een volledige herschreven help systeem welk gebruik maakt van een web browser
interface. Drukken van de help toets springt direct naar het hoofdstuk gekoppeld aan het huidige
venster zoals Setup en Cue Stack options. Het MagicQ help systeem is ook beschikbaar op het web
via www.chamsys.co.uk/help.
Patchen van heads met gedupliceerde attributen
MagicQ heeft nu een verbeterede ondersteuning voor heads met meer dan één element van een
attribuut, bijvoorbeeld een LED wash light met 5 RGB elementen of een club light met 2 tilt kanalen.
Heads ingesteld als “Duplicated” geven nu toegang tot de individuele elementen en laten toe FX te
laten lopen over de individuele elementen.

Standaard worden de gedupliceerde elementen behandeld als één element, dus het 2e, 3e en 4e
element kopiëren de programmering van het 1e element. Dit geeft zekerheid dat de head eenvoudig te
gebruiken is en te werken alsof het slechts één element had.
Bij het locaten, selecteren van paletten en gebruik van de soft toetsen of encoders op attribuut
parameters, zal enkel en alleen het 1e element actief gemaakt worden in de programmer en daardoor
wordt ook enkel en alleen het 1e element gerecord in de cues. Wanneer de cues weergegeven
worden, kopiëert MagicQ de berekende waardes van het 1e element naar de andere elementen.
Individuele elementen kunnen geselecteerd worden door gebruik te maken van de dot (.) operator.
Bijvoorbeeld om enkel en alleen het eerste element te selecteren, geeft u in .1 NEXT HEAD of .1 @@.
Dit sub-selecteert enkel en alleen het 1e element. Drukken van ENTER keert terug naar de selectie
van alle heads. Wanneer een sub-selectie actief is van een duplicated head, dan zullen de specifieke
elementen actief worden in de programmer en subsequentieel gerecord worden in de cues. Wanneer
de cues weergegeven worden gebruikt MagicQ de programmering van de cue voor elementen die
gerecord zijn in de cue, en enkel en alleen kopieert voor elementen die niet gerecord zijn.
Palet waardes worden enkel en alleen aangemaakt voor het eerste element. Wanneer een subselectie is werking is, zal MagicQ de waardes in het paleyt nemen voor het eerste element, ongeacht
van het geselecteerde element. Dit voorkomt de noodzaak om aparte palet informatie te moeten
aanmaken voor elk element. Wanneer een palet geupdate wordt, zal het cues updaten die dat palet
gebruiken van de data van het 1e element, ongeacht welk van de elementen actief is in de cue, wat er
voor zorgt dat de cue upgedate wordt zoals verwacht.
Bij het selecteren voor FX van andere kanalen, op een duplicated head die meerdere elementen
heeft, zal MagicQ drie opties voorstellen voor het FX toe te passen:
•
•
•

Dup elements
Include elements
Use elements

Dup elements behandelt de elementen als duplicated, d.w.z. alle elementen in de head doen exact
hetzelfde. Dit is de default werking welke alle elementen in een head behandelt als één element. In
software voor v1.6.5.8 was er dit de enige ondersteunde FX mode voor duplicated heads.
Include elements, voegt alle elementen toe in het FX, wat aparte controle toelaat van elk element alsof
ze gescheiden heads waren. Bijvoorbeeld indien u een FX toepast op 4 heads met 3 elementen, dan
zal het FX gespreid worden over de 12 elementen.
Use elements draait het FX in de heads, met alle heads het zelfde FX synchroon uitvoerend over hun
elementen. Dit is het zelfde als Include elements behalve dat MagicQ automatisch Parts instelt op het
aantal elementen in de head, wat er voor zorgt dat alle heads dezelfde offset hebben.
Heads worden ingesteld als Duplicated heads in het Multiple Heads Type veld van de head editor. In
de head editor, View Chans wordt het element veld (curor naar rechts) gebruikt om de verschillende
elementen aan te geven. Duplicated elements starten steeds vanaf element 1. Alle elementen die niet
gedupliceerd zijn worden ingesteld op 0 (Main element). Voor heads dat beide hebben, een main
element en herhaalde elementen, bijvoorbeeld een master RGB en dan herhaalde RGB voor elk
element, wordt het master RGB ingesteld als element 0 en de herhalende elementen starten vanaf 1.
MagicVis
MagicVis ondersteunt Hang Types zodat heads kunnen gekoppeld worden op Attach Objects in een
specifieke richting. Deze informatie is eveneens beschikbaar in de MagicVis rapporten. Hang Type
opties zijn Norma, Bottom rear, Bottom Front, Top rear, Top front face up, Top front face forwards,
Top boom en Bottom boom.
Shape en Angle velden zijn toegevoegd aan de patch, view heads om toe te laten specifieke vormen
en lichtbundel openingshoeken aan te passen voor generic heads. Wanneer deze velden ingesteld

zijn, worden de default waardes obverschreven van de gekozen personality. Ook hier wordt de vorm
getoond in het fixture patch rapport.
MQ70 Timecode ondersteuning
Deze release bevat een update voor de MQ70 firmware (v1.1 welke ondersteuning biedt voor MIDI
timecode input en SMPTE timecode input. Firmware update niet uitvoeren in een showomgeving
omdat, indien een spanningsuitval zou optreden tijdens de upgrade, de console onbruikbaar zal
worden. MQ70 firmware kan upgegrade worden via Setup, View System, View Status.
Herprogrammeren van de firmware brengt steeds een klein risico met zich mee indien er een
spanningsuitval is tijdens de upgrade. Wij raden niet aan om de firmware up te graden in een
showomgeving, upgrade deze wanneer u voldoende tijd hebt voor de volgende show. Plaats de cursor
op de USB link en druk op de UPDATE FIRMWARE soft toets en selecteer v1.1, laat dan de upgrade
lopen tot hij beëindigd is. Schakel de console niet uit of reset de MQ70 niet gedurende het upgrade
proces, dit kan er anders voor zorgen dat het systeem onbruikbaar wordt.
Indien voor om het even welke reden u niet gelukkig bent met de firmware, kunt u opnieuw
downgraden naar v1.0 door gebruik te maken van dezelfde methode. Beide versies worden bewaard
op de disc van de MQ70.
Noteer dat deze firmware niet geladen mag worden op een MQ40 of MQ60.
MagicHD
Verbeteringen i.v.m. de tekst layer. Fonts worden gerenderd als één pixel per punt, ongeacht hun
grootte, en verschijnen dus altijd mooi. Text venster verkleint niet wanneer de tekst te klein is. Basic
scroll mode toegevoegd (loop, bounce, stop), en scroll to char/line. Gebruikers kunnen font, bold en
italic selecteren. Wij refereren naar de MagicHD handleiding voor meer details.
Shake effect toegevoegd.
Media dialoog box toegevoegd om de gebruiker te helpen doorheen het proces van het converteren
van een file.
Media folders kunnen nu achtervoegsel hebben in de naam (bv. “001_my_loops”). Waar twee media
files of folders hetzelfde nummer hebben, zal de jongste gebruikt worden in de index.
Andere wijzigingen
Ondersteuning toegevoegd voor het selecteren van heads in een palet. Deselecteer alle heads en klik
dan tweemaal op het palet. Denk er aan, om het palet toe te passen op alle heads die zich in het palet
bevinden, drukt u INCLUDE en selecteer dan het palet.
Setup, View DMX I/O toont nu of er conflicten zijn voor Direct DMX en/of MagicQ Dual DMX.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Net Sessions Manual Takeover Mode waarbij MagicQ systemen, die voorheen
slave waren, opgestart werden als een Master omdat ze geen master konden detecteren op het
netwerk. Nu zullen deze slave blijven tot een gebruiker zelf de TAKE CONTROL toets drukt.
MagicHD. Probleem opgelost met audio weergave in de vorige versies. Ook opgelost ij audio
weergave zodat de layer niet in black out gaat, wat lager gelegen layers verbergde.
Externe touch screens werkten niet op Pro 2010 consoles. #0008557

MagicQ versie 1.6.6.0
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met FX morphen van fixtures met enkel één kleurenwiel naar fixtures met CMY.

MagicQ versie 1.6.5.9
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met refresh bij het selecteren van items bij MagicQ Remote control in recente
versies 1.5.1.4 tot 1.6.5.8.
Probleem opgelost met iconen op encoders A-C in het Colour venster (enkel bij recente beta versies).

MagicQ versie 1.6.5.8
Nieuwe functies
Fader controls FX Size / Group Size Masters
Fade time ondersteuning is toegevoegd aan playbacks, ingesteld als fader die controle heeft over FX
size en group size masters. Voorheen waren er geen fade tijden en verplaatsen van de faders zorgde
voor schokkerige bewegingen.
Voor Fader controls FX size, bepalen de FX in fade en FX out fade tijden in de cue - View Times View General, de tijd. Wanneer u de fader verplaatst naar een nieuwe waarde, zal de size aangepast
worden volgens deze tijden. Dus van de tijd waarop u het bewegen van de fader stopt, duurt het niet
langer dan de fade tijd om naar de nieuwe size te gaan.
Voor group masters, aangezien er geen FX in de group master zelf is, zullen de Int In, Int Out, Pos,
Colour, Beam tijden van de Cue – View Times – View General de tijd bepalen.
Andere wijzigingen
Record merge in een cue stack met enkel en alleen één stap, vraagt niet langer om te kiezen tussen
Single Step of Entire Cue Stack. #0000794
Genereren van split kleuren toegevoegd bij het recorden van een nieuwe kleurenpalet.
Bij het laden van USB stick, bewaart MagicQ nu altijd de show file op de harde schijf met een default
naam, zelfs wanneer de gebruiker geen save vraagt, dit om te voorkomen dat er terug naar de USB
stick gesaved wordt.
Execute – View Max mode gewijzigd zodat de encoders op om het even welke aangesloten wing, de
volgende attributen aansturen: Enc X – Pan, Enc Y – Tilt, Enc A – Cyaan, Enc B – Magenta, Enc C –
yellow.
Opgeloste problemen
Patch venster encoder A universe volgde de cursorpositie niet in View Chans venster. #0007464
Probleem opgelost met execute venster i.v.m. cue stacks met automatische release op het einde en
met release tijden, de release tijden werden genegeerd. Dit was ook van toepassing op Cue Stacks, in
de stack store, getriggerd door cue stack macro’s. #0007854
Probleem opgelost met het releasen van een playback met FX kanalen, wanneer een andere
playback deze kanalen gebruikte in heen FX in de vorige stap, de FX kanalen bleven soms doorgaan
op de volledige size. #0007371
Probleem opgelost met update/merge op inactieve playbacks. Updaten of mergen naar de 2e of
hogere cue in de cue stack had niet direct effect. #0008168
Probleem opgelost met pixelmapping intensity op RGB fixtures, deze was geïnverteerd. Dit zorgde
voor problemen wanneer men probeerde te pixelmappen op de intensity van een combinatie van CMY
en RGB fixtures.
Probleem opgelost met het instellen van iconen voor paletten op de slave console in een multi console
setup.
Probleem opgelost met Output venster – Grid View, indien geen grid gedefinieerd was, verscheen het
venster niet volledig zuiver.
Probleem opgelost bij het converteren van video’s naar CMV files voor de pixelmapper. Rode en
blauwe kleur was omgewisseld. #0008174

Probleem opgelost met het weergeven van iconen voor 16 bit attributen. #0008041

MagicQ versie 1.6.5.6
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd voor Pixelmap preview van layers in Media venster.
Extra opties voor touch screen disabling in Setup – View Settings – Hardware, om het mogelijk te
maken dat niet betrouwbare touch screens toch nog kunnen verder gebruikt worden.
Front View toegevoegd aan Vis Plots. #007514
Playback optie S+GO ook beschikbaar gemaakt voor zowel hoofdplaybacks als wing playbacks om
ook en PAUSE toe te laten op mini wings.
Opgeloste problemen
Verbeterde snelheid voor MQ40/MQ60/MQ70 bij gebruik van encoder E om cursor geselecteerde
items te wijzigen.
Probleem opgelost waarbij MagicVis occasioneel crashte bij het verplaatsen van fixtures. #0007931
Probleem opgelost met Pro2014 audio input waarbij het input level default op 0 stond. #0008048
Probleem opgelost met Execute venster afbeeldingen wanneer de All Caps of First Letter caps
gebruikt werd. #0008154
Refresh probleem opgelost in het Cue venster bij gebruik van NEXT STEP, PREV STEP toetsen.
#0008154
Probleem opgelost bij het editeren van paletten in de programmer, cue vensters. #0007052
Probleem opgelost met layouts geprogrammeerd voor gebruik van meerdere vensters en die
weergeven worden op consoles zonder meerdere monitors. #0008124
Probleem opgelost met thumbnail creatie bij MagicHD in versie 1.6.5.5. #0001827

MagicQ versie 1.6.5.5
Nieuwe functies
Verbeterde Net Manager zodat firmware upgraden van SnakeSys producten makkelijker is, een lijst
van beschikbare firmware versies wordt nu getoond in plaats van dat de gebruiker de versie dient te
kennen.
Ondersteuning toegevoegd voor scene setter Autom events. Scene setter autom events kunnen
aangemaakt worden gebruikmakend van de 16 toetsen op de scene setter. Wanneer een toets
toegewezen is aan één of meerdere Autom events, dan wordt de normale werking (zijnde S, Go,
Back, Flash) van de toets overschreven. De toetsen toewijzing is van toepassing op alle scene setters
in het systeem.
Ondersteuning toegevoegd voor Autom event, zodat een Cue / Cue Stack kan aan/uit geschakeld
worden, dit is vooral handig bij gebruik van de scene setter toetsen.
MagicHD
MagicHD ondersteunt nu weergaven van files met enkel en alleen audio. Audio files worden beheerd
en geselecteerd op dezelfde manier als elke andere media files. Bij het weergeven van audio, geeft
HUD de start/huidige/eind punten weer in seconden i.p.v. frames. DMX kanalen voor start en eind
frames worden geconverteerd naar seconden op basis van 25 frames per seconde.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in Windows 8 waarbij gebruik gemaakt wordt van laptops met ingebouwd touch
screen. #0006869
Probleem opgelost met het selecteren van intensity paletten met fade tijden, in de vorige beta versies
werd de tijd niet correct toegepast.
Audio input probleem opgelost bij Pro 2014, dit was accidenteel uitgeschakeld in recente beta’s.
#0008048
Gereduceerde grootte van de .cdc file.
Probleem opgelost met Execute venster op iOS/Android wanneer verbonden met een Windows
MagicQ systeem, soms werden de namen voor de toetsen niet getoond in het execute venster.

MagicQ versie 1.6.5.4
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met weergave van attributen in 1.6.5.3, waarbij de default attribuut naam getoond
werd i.p.v. de specifieke naam van de geselecteerde heads, tot wanneer de attribuut actief gemaakt
werd.
Laat de Pro 2014 de MIDI module detecteren in plaats van/ en ook de graphics kaarten, om het aantal
universes te bepalen.

MagicQ versie 1.6.5.3
Nieuwe functies
Automatische instelling van IP subnet toegevoegd bij het instellen van het IP adres.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met 1.5.6.1 en 1.5.6.2 dat zorgde voor een backward compatibiliteitsprobleem bij
Compact en Pro consoles, bij het wisselen naar software versie 1.6.1.7. Start 1.6.5.3 alvorens
proberen terug te gaan naar v1.6.1.7. Zie versie 1.5.6.2. voor info betreffende het direct downgraden
van 1.5.6.2. naar 1.6.1.7..
Probleem opgelost met laden van showfiles in de MQ40 die meer dan 4 universes hebben. De
universes boven 4 zorgen voor een reset, terwijl zij genegeerd moesten worden.
Probleem opgelost met 1.5.6.1 en 1.5.6.2 bij het instellen van intensiteit, via het numerieke klavier, bij
geselecteerde heads, met tijden.
Probleem opgelost met 1.5.6.2 met attributen die altijd actief getoond werden in Group, Pos, Col,
Beam en Media venster. #0007969
Probleem opgelost met View Palet venster – View Raw en View Used, wat niet werkte in de recente
beta versies.
Probleem opgelost met grid nummers.

MagicQ versie 1.6.5.2
Opgeloste problemen
Probleem met fan segments opgelost. #0007949
Probleem opgelost met SEL toets ingedrukt houden en Choose toets, dit restarte de console.
#0007955
Oplossing voor nummers die niet getoond werden in grid. # 007946
Gekende problemen
V1.5.6.2. zorgt voor een probleem met backward compatibiliteit naar versie 16.1.7. Na het draaien van
v1.6.5.2 op een Pro of Compact console, zorgt wisselen naar v1.6.1.7 ervoor dat de console continue
reset. Houdt de reset toets ingedrukt tot de console volledig uitschakelt, start dan opnieuw op, ga in de
software utility en kies opnieuw 1.6.5.2.
Alvorens terug te keren naar 1.6.1.7 opent u File Manager en delete alle .mic2 files in de icons folder.

MagicQ versie 1.6.5.1
Nieuwe functies
Intensity paletten
Het intensity venster is uitgebreid en biedt nu een View Paletes venster gelijkaardig aan de Position,
Colour en Beam vensters. Paletten kunnen gerecord, verplaatst, gekopieerd en verwijderd worden in
cues zoals bij Position, Colour en Beam paletten.
Standaard worden enkel en alleen Intensity parameters bewaard in Intensity paletten, ongeacht of er
zich andere parameters in de programmer bevinden of niet. Een record masker (SHIFT + RECORD)
kan gebruikt worden om te overschrijven welke attributen gerecord worden.
Het enige verschil bij Intensity paletten, in vergelijking met Position, Colour en Beam paletten is dat
standaard het record type ingesteld is op alle heads, alle heads die een intensity hebben in de
programmer zullen gerecord worden in het palet en niet enkel de geselecteerde heads. Dit voorkomt
de noodzaak om steeds eerst alle heads te moeten selecteren (zoals bv. de All Dimmers groep)
alvorens de intensity palet te recorden. Het record type kan gewijzigd worden door het drukken van
SHIFT RECORD en dan het RECORD TYPE te selecteren.
Multi element head selectie
De “.” Operator wordt nu universeel gebruikt voor het selecteren van elementen van multiple heads.
Het herhaalde element van een multiple head is geïndexeerd .1, .2, .3, enz. terwijl het hoofd gedeelte
van een multi element head index .0 heeft. Houdt er rekening mee, dat indien de head geen hoofddeel
heeft, d.w.z. enkel en alleen de herhalende elementen, dan is er geen .0 element. De operatoren +, en THRU (>) kunnen gebruikt worden om meer dan één element te selecteren van een multi element
head.
Voorbeelden van ondersteunde syntax zijn:
.3
// Selecteert 3e element van de huidige geselecteerde heads
.1>3
// Select eert de 1e, 2e en 3e element van de huidige geselecteerde heads
.1+4
// Selecteert 1e en 4e element van de huidige geselecteerde heads
1>10.1@FULL
1>10.1>3@50

// Stelt element 1 van heads 1 tot 10 in op FULL
// Stelt elementen 1,2,3 van heads 1 tot 10 in op 50%

Afhankelijk van de MagicQ setup opties, kan het noodzakelijk zijn @@ in te geven op het einde van
de lijn, om de heads te selecteren of ENTER te drukken op het einde van de lijn om de intensiteiten in
te stellen.
MagicQ ondersteunt nu dat meerdere elementen van een multi element head het zelfde head nummer
hebben. Standaard wijst MagicQ, aan elk element van een multi element head, een oplopend nummer
toe. Dit kan gewijzigd worden in de patch, view heads door het head nummer in te geven gevolgd
door /1, dit geeft aan dat slechts 1 head nummer dient gebruikt te worden voor dat toestel.
Denk eraan dat in voorgaande versies de “.” gebruikt was voor het selecteren of instellen van de
intensiteit, direct aan een DMX adres i.p.v. een head nummer. Deze functie is gewijzigd naar het
gebruik van de “*” operator i.p.v “.”. De “*” dient gebruikt te worden bij aanvang van het commando,
bijvoorbeeld *100@FULL zal DMX kanaal 100 instellen op FULL.

Direct instellen van intensiteiten in cues
MagicQ ondersteunt al vele jaren het instellen van intensiteiten direct in de huidige cue van een
playback door het ingedrukt houden van de S toets van de playback terwijl u het commando in geeft
voor instellen van de intensiteit.
Dit is nu uitgebreid om ook de intensiteit in te stellen van alle cues in de playback, dit kan absoluut,
bijvoorbeeld bepaalde heads op 50% in alle cues, of relatief, bijvoorbeeld instellen van bepaalde
heads op +10% in alle cues waar ze al gebruikt werden.
De syntax is de S toets ingedrukt te houden en typ het intensity set commando. Als voorbeeld, terwijl u
de S toets ingedrukt houdt:
1 @ FULL
1 @ +10
1 @ FULL THRU
1 @ +10 THRU
1 @ .. THRU

Stelt head 1 in op FULL in de huidige cue van de Playback waarvan de S
ingedrukt is
Past head 1 zijn intensity met +10% aan in de huidige cue van de Playback
waarvan de S ingedrukt is
Stelt head 1 in op FULL in, in alle cues van de Playback waarvan de S
ingedrukt is
Past head 1 zijn intensity met +10% aan, in alle cues van de Playback
waarvan de S ingedrukt is
Verwijdert head 1 zijn intensity , in alle cues van de Playback waarvan de S
ingedrukt is

Houder er rekening mee, om THRU te kunnen gebruiken op het einde van de syntax lijn om alle cues
in de playback te selecteren, dient de setup optie, View Setup – View Settings – Keypad en encoders
– Auto Enter on intensity, ingesteld te zijn op No.
Track sheet ondersteuning
Track sheet ondersteuning is toegevoegd aan het Timeline venster. Dit laat toe om de inhoud van elke
individuele cue in een cue stack te examineren binnen één venster. Via de filtering kunt u kiezen of u
alle heads in de cue of enkel de geselecteerde wenst te zien. Het is ook mogelijk om enkel Intensity,
IPCB of alle kanalen te tonen.
Theater gebruikers kunnen de intensiteit van hun lampen monitoren doorheen de cue stack, inclusief
al de getrackte waardes.
Patch head filtering
In Patch, Choose Head is het nu mogelijk om personalities te filteren per type, wat het makkelijker
maakt om de juiste personalities te vinden. Filter opties zijn All, Patched, Live, Club, Film/TV en User.
Patched laat de gebruiker toe om te zien welke heads gepatcht zijn in de huidige show en deze
makkelijk opnieuw te kiezen.
Gebruikers kunnen heads markeren (tag) en de-markeren (untag) die zij regelmatig gebruiken zodat
ze verschijnen in de User filter. Dit kan gebruikt worden bijvoorbeeld voor alle heads die in stock zijn
bij het verhuurbedrijf.
Heads kunnen gemarkeerd en de-markeerd worden in zowel Choose Head, Simple View als Choose
Head, Adv View. In Simple View kunt u alle heads van een bepaalde fabrikant markeren, of alle
modes van een specifieke head. In Adv View kunt u individuele modes van een head markeren.
In Adv View toont de tag kolom een “U” voor alle heads gemarkeert als User.
MagicQ bewaart een file van alle gemarkeerde heads in de heads folder, genaamd userheads.csv.
Het is mogelijk om deze file aan te maken of te editeren met een tekst editor of spreadsheet. Het
formaat is:
<manufacturer> , <short name> , <mode>

Intensity Masters
Het is nu mogelijk om de Intensity Masters in te stellen op 200% i.p.v. 100%. Dit laat toe dat de
intensiteit van de geselecteerde heads geboost wordt in alle playbacks van alle cues, vooral bruikbaar
bij reizende” theaterstijl shows. Denk er aan dat de playback dient ingesteld te worden op 50%
alvorens de fader te activeren of releasen, anders zal er een sprong zijn in de intensiteit. In Cue Stack
Options, Function, stelt u Intensity Master to 200% in op Yes.
Denk er aan, indien de heads al op 100% staan in de cue, dan zal het verplaatsen van de Intensity
Master, boven de 50%, geen effect hebben.
Andere wijzigingen
De spreadsheet weergaves in MagicQ (zoals Cue Stack, Outputs, Prog, Patch, Cue) ondersteunen nu
vaste kolommen zodat bij het scrollen naar rechts, de eerste kolommen, die het cue nummer of head
nummer weergeven, vast blijven en enkel en alleen de andere kolommen scrollen.
Patch, View Heads is zodanig gewijzigd dat de binaire switch waardes verplaatst zijn naar een kolom
aan de rechterzijde, wat meer ruimte geeft voor de meer populaire kolommen.
MagicHD
MagicHD ondersteunt nu weergave van media met audio op alle platformen.
Opgeloste problemen
Probleem met screen update bij MQ40/60/70 in v1.6.5.0 welke het traag maakte in reactie.
Probleem opgelost met kalibratie van touch screens op v1.5.6.0 Pro 2010 (.cdx) – de kalibratie
schermen werden niet getoond op de externe schermen. External 1 kon gekalibreerd worden (door
het drukken links onderaan, rechts bovenaan, links bovenaan, rechts onder). External 2 kon totaal niet
gekalibreerd worden.
Probleem opgelost met PC Wing Compact aangesloten aan MagicQ op Linux, van zodra DMX
enabled was, ging de wing in reset. #0006542
Probleem opgelost met MagicHD waarbij media met 1 frame (statische afbeeldingen) soms niet
weergegeven werden, en de layer zwart lieten. #0007737, #0007792
Bepaalde MagicHD problemen opgelost gerelateerd met ongebruikelijke media formaten. #0007635,
#007742
Crash probleem opgelost wanneer MagicHD audio files converteert. #0007692
Windowing probleem opgelost met MagicHD Linux. #0007729
Probleem opgelost met CTRL B en CTRL C short cuts, nu gewijzigd in CTRL J en CTRL K. #0007467
Resep probleem opgelost in Pixelmapper bij gebruik van Vert Rnd FX. #0007463
Sel + S zorgde voor een reset. #0007798

MagicQ versie 1.6.5.0
Nieuwe functies
Deze release gebruikt nu de grafische tool kit voor alle varianten, inclusief MQ40/60/70 en Pro 2010
consoles. Deze laat verbeterde grafische functies toe op deze consoles, waaronder het verwijderen
van update-flikkering en laat toetsen toe met een overgang van kleur.
Houdt er rekening mee dat MagicQ onder Windows, Mac en Linux PC deze nieuwe tool kit al
gebruiken sinds versie 1.5.8.6.
Er is nu keuze uit 4 kleurenschema’s:
• Grey (Default)
• Grey (High Contrast)
• Black (as used on MQ1000)
• Black Shaded
Er zijn nu meer iconen in gebruik voor de gebruikersinterface, inclusief iconen in de Setup en Cue
Stack tabs, en eveneens voor groepen en heads.
Noteer ook, dat het zoals bij alle MagicQ software versies, steeds mogelijk is terug te keren naar de
oudere software zoals v1.6.1.7 via de software utility (Setup – View Systems – View Status – Change
SW).
Oudere consoles
Klanten met Pro consoles van voor Pro 2010, pre Pro consoles, en Expert consoles van voor 2014 (dit
zijn consoles die het .cde download pakket gebruiken), dienen hun operating systeemschijf up te
graden. Vervangschijven met het Pro 2014 operating systeem zullen beschikbaar zijn voor aankoop
vanaf juni 2014, contacteer uw lokale MagicQ verdeler voor meer informatie.
Klanten met pre Pro en Pro consoles denken er ook best aan om hun hardware up te graden naar de
volledige 2014 specificaties.
Pro series (MQ100, MQ200, MQ300, MQ200 Execute, MQ300 Execute)
Productnaam

MQ100 (pre Pro)
MQ100 Expert
MQ100 Pro
MQ100 Expert
MQ100 Pro
MQ100 Expert
MQ100 Pro 2010
MQ100 Pro-E
MQ100 Pro 2014

Datum

OS

S/W

Proc

Okt 2004 tot
Okt 2007
Okt 2007

Non-X

.cde

6310

J

J

Non-X

.cde

6310

Nov 2008 tot
Okt 2009
Okt 2009 tot
Maa 2013
Vanaf maart
2013

Non-X

.cde

8310

Non-X
Pro 2010
Pro 2014
Pro 2014

.cde
.cdx
.cdc
.cdc

8310

J
J
J
J
J
N
N
N

N
J
N
J
N
J
N
Niet nodig

A50

O/S disc
upgrade vereist
om 1.6.5.0 te
kunnen
draaien?

Pro 2014 h/w
upgrade
mogelijk?

MQ200, MQ300, MQ200 Execute, MQ300 Execute idem als MQ100.
Houdt er rekening mee dat hardware upgrade niet betekent dat u verlichte soft-toetsen krijgt.
Pro 2010 consoles blijven gebruik maken van de .cdx software, maar dit bevat nu de nieuwe grafische
toolkit.
Software 1.6.5.0 wordt niet ondersteund op oudere producten zoals MQ50, architecturale controller en
rack mount PC.

MagicHD
MagicHD ondersteunt nu weergave van media met audio. Houdt er rekening mee dat deze functie een
beta release is, en momenteel enkel en alleen gelimiteerd is aan Windows platformen. Weergave
werkt voor voorwaarts afspelen op snelheid x1: het is niet mogelijk om de audio te versnellen,
vertragen of omgekeerd weer te geven.
De Media layer en Output layer personalities zijn upgedate en bevatten nu ook de audio parameters.
De output layer heeft een “Volume” kanaal wat het totale volume regelt van alle layers. Faden van de
output layer fade eveneens het volume. Elke media layer heeft een “Audio Gain” en “Audio Pan”
kanaal. Gain is voor het gelijk trekken van stillere clips. Pan beweegt het geleuid van het linkse naar
het rechtse kanaal. De intensiteit van de layer fade ook de audio. Audi settings bevinden zich in het
intensity venster.
Audio weergave vereist een media audio formaat in 16bit PCM. Het media conversie proces is
eveneens upgedate en bevat nu audio (voorheen werd de audio verwijderd om de grootte van de file
te reduceren). Er wordt sterk aanbevolen om media te converteren alvorens deze weer te geven.
Indien het formaat niet aanvaardbaar is, zal de audio niet weergegeven worden en zullen er
foutmeldingen geschreven worden in de logfiles.
De HUD is upgedate en audio level meters zijn toegevoegd bovenop de layer intensity bar, naast elke
layer zijn preview thumbnail. Houdt er rekening mee dat HUD niet langer de blend en transition
kanalen toont voor elke media layer. (Deze parameters zijn trouwens toch nog niet volledig
ondersteund) Zij hebben plaats gemaakt voor de twee audio controle kanalen.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het ontvangen van Midi noten op verschillende MIDI kanalen. Midi Automation
die een welbepaald MIDI kanaal specificeerden, werden niet correct getriggerd. MIDI noten
gebruikmakend van de miditable.txt triggerden ook niet indien “Request Chan Only” was ingesteld in
Setup – View Settings – Midi – Midi in Type. #0007427
Probleem opgelost in recente beta’s met Patch – Multiply waarbij de verkeerde waardes werden
uitgestuurd tussen 128 en 254.
MagicHD OpenGL eisen naar beneden gehaald van 3.3 naar 3.2 voor Mac IS 10.7 en 10.8. #0007558
Probleem opgelost bij Mac en Linux 64bit PC systemen met cue delay tijden en herstarten van cues
na pauzeren.
Opslaan van een positie palet en dan opslaan in een cue, zonder het opgeslagen palet opnieuw te
selecteren, zorgde er voor dat de cue geen link maakte met het palet. #0006972, #0005937
Muis pan/tilt werkte niet correct in recente beta’s. #0000149, #0006874, #0006028, #0001469,
#0007562
Shortcut voor SHIFT + DBO om de een shutdown uit te voeren voor de console is verwijderd in de
Windows/Mac/Linux PC versies. #0007059
Reset wings zorgde er voor dat de MQ40/60/70 in PC mode terecht kwam. #0006192
Grafische verbeteringen – nieuwe toolkit. #0006857, #0007519, #0007432, #0006727, #0007324,
#0007340, #0006991, #0006543, #0005349, #0007604
Ondersteuning voor het direct toekennen van waardes via soft toetsen in de Programmer en Cue
vensters. #0006469
Reset probleem opgelost bij het drukken van Cancel gedurende CMV conversie selectie. #0007566

Probleem opgelost met selecteren van FX via het FX venster waarbij het voorgaande FX exact
dezelfde fixtures en parameters had, de output toonde de wijzigingen niet. #000760
Probleem opgelost met tap to time gebruikmakend van “S+GO”, “S+Flash”, “S+Stop” bij cue stacks
met meerdere stappen. #0006767
Page Right/Left werkte niet in de head editor #0000336
Editeren van een Waveform FX en toevoegen van extra attributen zorgde voor een reset. #0006813
Clear selected werkte niet op sub-selectie van fixtures. #0005154

MagicQ versie 1.6.1.7
Opgeloste problemen
Groot probleem opgelost bij MQ60 en MQ70 waarbij na 24uur, de software niet langer kon schrijven
naar de disc (bijvoorbeeld voor het bewaren van een showfile). Dit probleem was aanwezig in versie
1.6.0.6 tot 1.6.1.6 inclusief. Wij raden aan om het gebruik van deze versies te vermijden voor MQ60
en MQ70 of een soft reset uit te voeren elke 12 uur. #0007438
Probleem opgelost met defaults bij MagicHD in versie 1.6.1.6. Shows aangemaakt in eerdere versies,
die gebruik maakten van MagicHD, hadden verkeerde keystoning waardoor het beeld niet getoond
werd op de output. Shows aangemaakt in een vorige versie zullen nu correct geconverteerd worden
om de default keystone te bekomen en een correcte output weer te geven.
Probleem opgelost met cursor naar beneden in vensters waarbij de cursor soms verloren ging bij het
naar beneden verplaatsen van de cursor.
Probleem opgelost met het toepassen van FX d.m.v. paletten, het selectie venster werd niet correct
hernieuwd.
Probleem opgelost met het tonen van de huidige geselecteerde head in het patch venster. #0007100

MagicQ versie 1.6.1.6
Nieuwe functies
MagicHD
Volledige keystone in de 4 hoeken toegevoegd aan de output layer. Dit resulteert in kleine wijzigingen
aan de output layer personality. Wij refereren naar de MagicHD handleiding voor meer details.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij het toggelen van playbacks op execute en extra wings, probleem trad enkel op
in de laatste beta versies.
Probleem opgelost met MagicQ herstarten in de laatst gebruikte panel mode. #0006613
Probleem opgelost met scrollen van het Media venster.
Reset probleem opgelost bij gebruik van het execute venster met verschillende grid groottes.
Probleem opgelost met het drukken van de ENTER toets bij het wijzigen van setting opties.

MagicQ versie 1.6.1.5
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het releasen van playbacks met time of updaten van cues, die occasioneel er
voor zorgden dat de playback, de kanalen onder zijn controle, releasde naar willekeurige waarden. Dit
trad enkel en alleen op bij het releasen van een playback, wanneer de kanalen in die playback onder
controle waren van een andere playback.
Probleem opgelost met de Cue Storage setting “Use first free Group, Palette, Cue”, wat niet werkte
zoals verwacht. #0005265, #0005716
Probleem opgelost met een aantal van de MagicHD maskers. In release 1.6.1.4 was er een wijziging
welke begon gebruik te maken van het alpha kanaal van om het even welke afbeelding, indien er één
beschikbaar was. Een aantal van de maskers in de mediabibliotheek hadden een alpha masker dat
blanco was, wat er voor zorgde dat het masker geen effect had.
Ook toegevoegd, een massief wit masker (handig voor het aanmaken van een vaste kleuren layer) en
een versie van het MagicHD logo met transparantie, om te demonstreren hoe de alpha layer werkt
wanneer een afbeelding is geselecteerd als media voor een layer (d.w.z. een onafhankelijk masker).

MagicQ versie 1.6.1.4
Nieuwe functies
MagicHD
Posterise, Mask en Key colour effecten toegevoegd. Posterise reduceert de kleurenlevels in de media,
wat voor een uitzicht als een poster zorgt. Mask bepaalt hoe lichte of donkere gebieden transparant
worden, wat toelaat dat om het even welk beeld kan gebruikt worden als een onafhankelijk masker
door het te laden in zijn eigen layer. Key laat chroma key transparante effecten toe, zoals green
screen, wat kan toegepast worden op elke layer.
Menu items toegevoegd om media conversie te stoppen, index en thumbnail her generatie te forceren,
en verbeterde feedback gedurende het media conversie proces.
Beelden en media met een alpha kanaal worden nu correct weergegeven: het alpha kanaal bepaalt nu
correct de transparantie van het beeld.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het kopiëren van head data tussen groepen gebruikmakend van het
numerieke klavier, wat verbroken was sinds v1.5.9.7. Kopiëren van head data gebruikmakend van
head nummers werd niet beïnvloed.

MagicQ versie 1.6.1.3
Opgeloste problemen
De 2e monitor (monitor output 2) werkte niet meer; dit had enkel invloed op Pro 2010 consoles.
#007080

MagicQ versie 1.6.1.2
Nieuwe functies
MQ60
Ondersteuning voor grafisch systeem zoals gebruikt bij MagicQ PC voor Windows, Mac en Linux en
op Pro 2014 consoles.
Deze release bevat een optie om zowel het nieuwe als het oude grafisch systeem te draaien. De
nieuwe grafische interface bevat gradiënten met schaduw en verbeterde lettertypes. De nieuwe
grafische interface ververste heel het scherm tegelijkertijd, dit betekent dat bepaalde activiteiten
zachter zullen overkomen, maar soms kan het zijn dat het iets langer duurt.
Het is mogelijk om eenvoudig te schakelen tussen beide grafische systemen in het Setup venster,
View System, View Status, Shift + Use New Graphics. Om terug te keren naar de originele grafische
interface, Setup venster, View System, View Status, Shift + Use Old Graphics. Veranderen van
grafische mode zal het systeem resetten.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met stand alone MagicVis welke crashte bij het opstarten.
Probleem opgelost met remote switch ondersteuning welke verbroken was in 1.6.0.9. tot 1.6.1.1.
Probleem opgelost met Autom Go to Cue ID en Jump, welke niet sprong naar de juiste Cue Id.
Divider optie toegevoegd voor Autom Go Cue ID = level zodat bij gebruik van Midi velocity, MIDI
velocity kan ingesteld worden voor het triggeren van Cue Id 1. #0007061

MagicQ versie 1.6.1.1
Nieuwe functies
MagicHD
MagicHD – Stand-alone versie voor Windows, met 8 Full HD layers weergave mogelijkheid, is nu
standaard inbegrepen in de MagicQ voor Mac installer. Deze werkt op dezelfe manier als MagicHD
Standalone voor Windows.
MagicHD stand-alone wordt volledig vrijgegeven wanneer verbonden met een MagicQ console of
MagicQ wing systeem met encoder wielen. Wanneer geen MagicQ console of wing systeem
gedetecteerd wordt op het netwerk, wordt slecht 1 layer ondersteund.
Universes benoemen
Het is nu mogelijk om elke universe een naam te geven in Setup, View DMX I/O als hulp bij het
organiseren van de universes. De Universe naam wordt getoond in Patch, View Chans en de outputs,
View Chans venster.
Andere wijzigingen
View Palette soft toets in de Position, Colour, Beam vensters is verplaatst naar de linkerzijde in lijn
met de MagicQ filosofie, waarbij de view toetsen links staan en de meer gevaarlijke toetsen (zoals
Remove/Clear rechts staan.
Execute grids en output plannen kunnen nu ook een naam hebben.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in 1.6.1.0 met het nieuwe View Heads venster wat een reset kon veroorzaken.
#0006987
Verdere oplossing voor patch offsets bij het opstarten wanneer u gebruikt maakt van een default cue.
In de voorgaande versie werd de default waarde correct ingesteld, maar de move was niet correct
wanneer de eerste cue werd geactiveerd.

MagicQ versie 1.6.1.0
Nieuwe functies
MagicQ Pro 2014 consoles ondersteunen nu audio input via de phono connectors op de achterwand
van de console. Houdt er rekening mee dat dit vereist dat de Pro 2014 kernel Mon Jan 20th
geïnstalleerd is. In Setup, View Settings, Ports stelt u Audio Input in op Console Inbuilt Port.
Verbeterde Group, View Heads view voor het tonen van sub geselecteerde heads en een optie om
alle heads of geselecteerde heads te bekijken.
Opgeloste problemen
Oplossing voor probleem met leds op playback en extra wings, wat enkel aanwezig was in v1.6.0.9.
#0006968
Oplossing voor MagicHD venster resizing probleem, wat enkel invloed had op Mac 1.6.0.9. #0006976
Oplossing voor probleem met patch offsets bij het opstarten. In recente versies werden de default
values verkeerd ingesteld.
Oplossing voor probleem bij gebruik van externe keyboards op Pro 2014 consoles, wanneer geen
vensters open waren of bij het ingeven van de naam bij het bewaren van een show. #0006842

MagicQ versie 1.6.0.9
Nieuwe functies
MagicHD
MagicHD – Stand-alone versie voor Windows, met 8 Full HD layers weergave mogelijkheid, is nu
standaard inbegrepen in de MagicQ voor Windows installer.
MagicHD stand-alone wordt volledig vrijgegeven wanneer verbonden met een MagicQ console of
MagicQ wing systeem met encoder wielen. Wanneer geen MagicQ console of wing systeem
gedetecteerd wordt op het netwerk, wordt slecht 1 layer ondersteund.
MQ60 en MQ70 uitgebreid aantal universes
De MQ60 en MQ70 kunnen nu gebruikt worden als “wing” systeem voor een PC of Mac draaiende met
de MagicQ software en hierdoor tot en met 64 universes aansturen. Dit laat toe dat grote shows
kunnen gestuurd worden met een MQ60/70 en een laptop.
Wanneer de PC of Mac een MQ60/70 detecteert op het netwerk, dan zal de remote controle
ondersteuning vrijgegeven worden op de Pc of Mac. Dit laat toe dat de MQ60/70 kan gebruikt worden
als remote controle van MagicQ die draait op de Pc of Mac.
Indien gewenst, kunnen de DMX output poorten op de MQ60/70 gebruikt worden om netwerk
universes van de PC/Mac uit te sturen. Alvorens de remote controle mode te activeren op de
MQ60/70, configureert u universes 1 tot 4 als input ArtNet/ACN/Pathport universes en stel hun Test
Mode in op “Input”. Dit zal de ontvangen netwerk universes van de Pc/Mac doorlussen naar de directe
outputs van de MQ60/70.
Audio ondersteuning
MagicQ Pro 2014 consoles ondersteunen nu Audio Input via de phono connectoren op de achterwand
van de console. Denk eraan dat dit de laatste versie van de Pro 2014 kernel vereist. In Setup, View
Settings, Ports stelt u Audio input in op Console Inbuilt Port.
MagicQ voor Windows, Mac en Linux ondersteunen nu audio input via de PC/Mac geluidskaart. In
Setup, View settings, Ports stelt u Audio Input in op PC/Mac sound card. Audio ondersteuning is
geactiveerd wanneer de Pc/Mac verbonden is met een MagicQ wing of interface (niet met
MagicDMX).
Colour venster
Ondersteuning voor selectie van kleurenmix mode in het Colour venster, zodat u kunt kiezen of de
encoders werken in CMY, RGB of HSI mode. Gekozen kleur wordt nu ook getoond op de CMY
encoders.
Opgeloste problemen
Oplossing voor multicast / ChamNet bij MQ60 en MQ70. Voorheen werden ChamNet devices niet
gedetecteerd en multicast paketten werden niet correct doorgestuurd door de netwerkswitch van de
MQ60/70. Ook ACN streaming DMX werkte niet correct. #0006014
Probleem opgelost bij MagicQ consoles en Linux PC systemen bij het verwijderen van playbacks of
wijzigen van het DMX adres, wat er voor kon zorgen dat kanalen in cues verloren gingen en dit kon
leiden tot een reset. #0006183
Probleem opgelost bij het morphen van toestellen met enkel een kleurenwiel naar 16bit CMY
toestellen.
Probleem opgelost met seriële automation waarbij de seriële stream verkeerd ontleed werd.

Probleem opgelost bij remote controle van een MagicQ systeem vanaf een Mac met MagicQ. MagicQ
op de remote crashte wanneer het de 2e maal geopend werd gedurende een sessie. #0006823
Autom venster –playbacks wing konden niet ingegeven worden als 1-1, 1-2. Enkel en alleen playback
nummers 1 tot 202 waren mogelijk. #0006137
Ondersteuning voor triggering van Cues in een Cue stack volgens de velocity in Midi Automation.
#0006797
Probleem opgelost bij visualisatie van Robe Robin 100 en gelijkaardige toestellen. #0006928
Probleem opgelost met user Palet FX wanneer hetzelfde FX gebruikt werd in meerde cue stappen met
verschillende paletten. #0006870
Probleem opgelost met het gebruik van de MagicQ Dual DMX interface op universe 3 of hoger.
#0006038
Probleem opgelost met de stand-alone versie van MagicQ welke kon crashen bij het starten.
#0006873

MagicQ versie 1.6.0.8
Opgeloste problemen
Oplossing voor gebruik van klavier bij remote controle van andere MagicQ systemen. Sinds 1.5.9.2
was het probleem bij MagicQ, in geval van remote controle gebruikmakend van Windows, Mac en
Linux MagicQ builds, dat het klavier niet correct ondersteunt werd. Dit had enkel en alleen invloed op
klavier toetsen, toets-drukken van Magic consoles en wings werkte correct. #0006707, #0005460
Ingebouwde bitmaps op Media page 1 van de pixelmapper werden niet correct getoond bij MQ60 en
Pro 2010 consoles in recente betas. #0006780
Oplossing voor occasionele reset bij het open van de Visualiser. #0006760, #0006733
Oplossing voor full screen venster in Visualiser. #0006690
Oplossing voor multi head elementen zoals Robe Robin 600 Led wash in Visualiser. #0006790

MagicQ versie 1.6.0.7
Nieuwe functies
Verbeteringen i.v.m. FX
De FX engine is verbeterd met ondersteuning voor eenvoudigere selectie van kleuren en paletten
FX’en, vooral bij het mengen van CMY en RGB toestellen.
FX Selectie
Wanneer u nu een FX wenst te selecteren, zijn deze gegroepeerd in de categorieën Intensity,
Position, Colour, Beam, Any Attribute, User en Old. Alle gebruikers FX’en worden u getoond in de
User categorie, enkel en alleen ingebouwde FX’en worden getoond in de Intensity, Position, Colour,
Beam, Any Attribute categoriëen. Houdt er rekening mee dat alle FX’en nog steeds bewaard worden
in de FX folder als .wve files, er is enkel en alleen een intelligente filtering toegevoegd om ze te
verdelen in categorieën.
FX op CMY en RGB fixtures
De ingebouwde colour FX zijn nu ontworpen om te werken op zowel CMY als RGB fixtures, deze FX
zijn ingesteld met de “Auto Invert RGB” optie in de waveform FX. Dit betekent dat, bijvoorbeeld, een
RGB FX toevoegen op een groep van CMY en RGB fixtures, al de fixtures zal wisselen van kleur rood,
naar groen, naar blauw.
FX gebruikmakend van paletten
Paletten kunnen gekozen worden wanneer het FX toegepast wordt, dit in plaats van een nieuw
waveform FX moeten aan te maken. Palet selectie kan gewijzigd worden direct in de programmer View FX en Cue - View FX vensters. Wijzigen van een palet selectie wordt onmiddellijk upgedate in de
output.
De ingebouwde bibliotheek van FX’en bevat verschillende waveform FX die selectie toelaten van
paletten, inclusief 2col, 3col, 4col, 2pos, 3pos, 4pos, 2iris en 2focus.
Bijvoorveeld, om een FX te maken dat van kleur wisselt tussen geel en magenta, kiest u eenvoudig
weg het 2col FX, selecteer dan de “Yellow” palet, gevolgd door de “Magenta” palet. Wijzig de width
parameter om de verhouding tussen de gespendeerde tijd aan geel en magenta in te stellen.
Gebruikers kunnen hun eigen waveform FX aanmaken gebruikmakend van de FX editor. Om een
waveform FX aan te maken met geselecteerde paletten, plaatst u zowel “Use Palettes” en “Use FX
Palettes” aan in Edit FX – View General. De paletten in Edit FX – View Chans zijn eerder palet
indicaties dan palet nummers. D.w.z. Col 1 refereert naar de eerst geselecteerde palet bij het
toepassen van het FX, Col 2 de tweede geselecteerde palet.
FX kleurenflitsen
MagicQ ondersteunt nu kleurenflitsen (flicks), d.w.z. FX die kunnen toegepast worden op verschillende
kleuren, over de basiskleur, zonder de kleuren te mengen. Bijvoorbeeld een rode flits laten lopen over
een groene basiskleur zonder het rood en groen te mengen en geel te bekomen.
De ingebouwde FX bibliotheek bevat nu Red, Green, Blue en White kleuren flitsen. Als extra is er een
Colflick FX waarbij u de gewenste kleur selecteert via kleuren paletten. De width parameter kan
gewijzigd worden om de breedte van de flits in te stellen.

Gebruikers kunnen hun eigen waveform FX aanmaken om complexe kleurenflitsen te genereren.In
Edit FX – View General stelt u het Default Add Type in als “Abs”. In Edit FX, View Chans stelt u de
curve in op “Abs” voor stappen die u absoluut wenst en op “Trans” voor stappen die u transparant
wenst (d.w.z. niet beïnvloedt door het FX, enkel het basis level). De levels voor stappen ingesteld op
“Trans” dienen 0 te zijn, of indien u gebruik maakt van palet gebaseerde FX, stel deze dan in op de
eerste palet selectie (P1, C1, B1).
FX in oude shows
Shows die gebruikmaken van de ouder FX in hun cues, zullen verder blijven werken met de oude FX,
tot wanneer de FX herladen zijn in de FX editor gebruikmakend van de Reload FX soft toets. Nieuwe
shows zullen gebruikmaken van de nieuwe FX’en.
De oudere FX die nu vervangen zijn door nieuwe FX zijn in de folder Old geplaatst.
Andere FX wijzigingen
Absolute FX kunnen nu Fade in en out ondergaan, voorheen werden deze gesnapt.
De width parameter maakt nu deel uit van de spreadsheet in het Programmer venster – View Fx en
het Cue venster – View FX.
De vroegere per FX, Fade In en Fade Out tijden zijn verwijderd uit het FX View van het programmer
venster. Sinds 2010 maken FX fade in en fade out tijden deel uit van de Cue step en worden ingesteld
in View Times venster van het programmer venster.
Resterende programmaties die nog steeds gebruikmaken van de per FX, fade in en fade out, laten
nog steeds toe deze tijden aan te passen (en te verwijderen) via View FX in het Cue venster. Houdt er
rekening mee dat deze verplaatst zijn naar het einde, dus u moet page right drukken om ze terug te
vinden.
Morphing
Het is nu mogelijk om te morphen tussen toestellen met ingebouwde dimmers en toestellen met
virtuele dimmers. Bijvoorbeeld, het is mogelijk om een RGB fixture met een ingebouwde dimmer te
morphen naar een RGB fixture met virtuele dimmer. Het is ook mogelijk om terug te morphen van een
fixture met een virtuele dimmer naar één dat een ingebouwde dimmer heeft.
Bij het morphen tussen fixtures met CMY/RGB en kleurenwielen naar fixtures met enkel en alleen
kleurenwielen, converteert MagicQ nu de CMY/RGB data naar kleurenwiel, dit in plaats van proberen
te mappen tussen de kleurenwielen. Dit verzekert dat shows geprogrammeerd met cues
gebruikmakend van RGB paletten, morphen naar kleurenwiel paletten.
Bij het morphen naar heads met een groter aantal kleurenwielen of groter aantal gobo wielen, zal
MagicQ nu de extra kleuren of gobo wiel kanalen toevoegen in de paletten en cues waar de kleuren of
gobo wielen voorheen gebruikt werden. Dit laat eenvoudig updaten van shows toe, bijvoorbeeld bij het
wisselen van fixtures met enkel 1 gobo wiel naar fixtures met 2 gobo wielen.
Andere wijzigingen
Het is nu mogelijk om heads te maken die automatisch een virtuele dimmer patchen. In de head editor
– View General – Options, is er een optie “Virtual Dim”. Indien deze is ingesteld op “yes” en de head
heeft geen dimmer, dan zal voor deze head automatisch een virtuele dimmer gepatcht worden. Een
nieuwe virtuele dimmer versie van de LED3chan is toegevoegd aan de bibliotheek. Denk er aan dat
Virtual Dimmer verschillend is van Virtual Channels waarbij alle kanalen van de head verschillende
DMX adressen hebben.

Ondersteuning is toegevoegd voor dimmercurves op 16bit attributen. De ingebouwde dimmer curves
s-law en inverse s-law werken nu met 16bit dimmer attributen. User dimmer curves kunnen nu 16-bit
waardes (0..66535) specificeren in plaats van enkel (0..255). Indien een waarde hoger dan 255
waargenomen wordt in de curve file, dan wordt deze verondersteld 16-bit te zijn.
Extra Tap to Time playback opties zijn toegevoegd aan Setup – View Settings – Playback – Tap to
Time buttons. Deze bevatten S toets ingedrukt houden en GO drukken en S toets ingedrukt houden
en FLASH drukken.
Opgeloste problemen
#0001741

Klikken tussen 0% en 100% op speed master fader in execute venster werkte niet
correct.

#0006684
#0006404
#0006475

Execute venster, item kleuren waren niet correct.

#0006684

Bij gebruik van een remote iOS of Android device, kon het zijn dat het execute
venster geblokkeerd geraakte op pagina 1.

#0006347

Bij gebruik van iOS en iOS7 werkte de weergave van tekst komende van het
numeriek klavier niet bij de remote applicatie.

#0003608

Ping reply gaf soms verkeerd adres weer.

#0005369

Faden van/naar Abs FX werkte niet.

#0004840
#0006037

Dimmer curves werkten niet correct voor 16 bit dimmers.

#0006580

Probleem met selectie via numeriek klavier bij het de-selecteren van één toestel.

#0005258

Meer dan één FX kon niet aangepast worden met encoder in programmer venster.

MagicQ versie 1.6.0.6
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd voor tap to time via remote input en in Playback Automations.
Menu optie toegevoegd om MagicHD in fullscreen mode te schakelen.
CMV converter nu geïntegreerd in MagicQ.
Opgeloste problemen
#0005965

Bij MQ60, ALT toets ingedrukt houden, andere toets indrukken, dan de ALT toets
loslaten voor de andere zorgde voor problemen.

#0006011

Personalities met 16bit duplicated elementen behandelde de FX’en niet correct.

#0006644

MIDI velocity werd niet correct geschaald (max. waarde was 50%).

#0006247

Cue Stack macro’s en Cue ID’s met punt cues .xx werkte niet.

#0005896

Record merge werkte niet altijd bij punt cues.

#0006565

Media Player werkte niet meer na Load show.

#0006352

Verhoogde hot take over time.

#0006531

Initialisatie van MIDI op MQ60 werkt nu correct. In voorgaande versies was het
noodzakelijk om de MIDI eerst op disable te plaatsen en nadien op enable.

#0006590

Media conversie probleem opgelost voor Mac.

#0006629

Behandeling van ongekende pixel formaten in bron materiaal bij triggering media
conversie.

#0006418

Status display voor Winamp was verbroken in recente beta’s – het toonde TC 0/0/0
in plaats van WTC en de correcte data.
Ontbrekende libraries toegevoegd aan Linux Release.

MagicQ versie 1.6.0.5
Nieuwe functies
Deze release is dezelfde als 1.6.0.4, maar met een herstelde Windows installer. Voor de nieuwe
functies zie v1.6.0.4.
Opgeloste problemen
MagicVis
Probleem opgelost waarbij Visualiser crashte wanneer hij in full screen mode geplaatst werd op Mac.
Probleem opgelost waarbij Visualiser crashte wanneer zijn venster afgesloten werd in Windows.
#0006396
MagicHD
#0006581 V1.6.0.4 in windows ontbrak een library.
#0006516 Kill om het even welke media conversie wanneer MagicHD gevraagd wordt om af te sluiten,
zodat dit direct kan gebeuren. Media conversie bleef doorgaan en Windows kon melden dat MagicHD
niet meer reageerde.

MagicQ versie 1.6.0.4
Nieuwe functies
MagicHD
Deze release laat toe dat MagicHD kan geopend worden in MagicQ PC van zowel de Mac als de
Windows versie.
OpenGL vereisten zijn gereduceerd naar 3.3 op alle varianten en een aantal gerelateerde problemen
zijn opgelost. MagicHD moet nu kunnen gestart worden op recente computers, maar performantie zal
bepaald worden door de grafische kaart.
Media positie DMX kanalen zijn tweemaal zo gevoelig (zie hieronder, probleem 6444). Dit betekent al
gemaakte shows dienen aangepast te worden.
Opgeloste problemen
MagicQ
Probleem opgelost met remote controle en selectie boxen, bijvoorbeeld bij het gebruik van update
voor het updaten van paletten of toevoegen van patch offsets. De selectie box selectie op het remote
controle systeem volgde niet correct de selectie op het doel systeem.
Probleem opgelost bij gebruik van de iOS remote applicatie (vooral de laatste versie) waarbij draaien
aan de X encoder alle encoders resette.
Probleem opgelost met getimede release van playbacks op Mac, dit was niet volledig opgelost in
1.6.0.3. #0005601
Beam probleem opgelost voor scrollers in MagicVis. #0006239
MagicHD
#0006427 vereist OpenGL 4.2
#0006428 Groene lijn rechts onderaan bij sommige video’s.
#0006433 (Gedeeltelijk opgelost) Beelden worden gescaled alvorens ze te roteren om hun verhouding
te behouden. Schermverhouding heeft nog steeds geen effect op de rotatie.
#0006443 X & Y scale gingen niet volledig tot nul.
#0006444 X & Y positie verplaatsten het beeld slechts een half scherm: het was niet mogelijk om een
layer uit beeld te laten verdwijnen.
#0006506 MQHD: GL_INVALID_ENUM error opgelost, kwam voor tijdens het opstarten met sommige
grafische kaarten.
#0006508 Originele panel layout VIS toets kan Vis lanceren wanneer HD open is.
#0006512 Er voor gezorgd dat alle vensters verschijnen op een geldig scherm bij het opstarten
(bewaarde venster coördinaten kunnen foutief zijn).

MagicQ versie 1.6.0.3
Nieuwe functies
MagicHD Beta release
MagicHD kan gestart en bedient worden vanuit MagicQ PC (enkel Windows). Om MagicHD te starten
gebruikt u het Media Player menu in MagicQ PC. De installatie bevat een demo show welke kan
gestart worden via het menu, de “Choose demo show” start mode, of manueel geladen worden. De
installatie bevat enkele masks en tekst files maar geen media. Bij het starten van MagicHD zonder
media, wordt de gebruiker de mogelijkheid gegeven om een basic media pakket te downloaden van
de ChamSys website: dit is voldoende voor de demo show.
Denk eraan dat MagicHD OpenGL versie 4.2 of hoger nodig heeft.
Voor meer informatie consulteert u de MagicHD handleiding, welke in deze release zit, of u kan deze
apart downloaden van de ChamSys website.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met X encoder die niet werkte in de iOS remote.

MagicQ versie 1.6.0.1
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Update patch offset. Indien View Inputs geselecteerd was in het output
venster, dan werkte de update patch offset functie niet correct en alle patch offsets werden ingesteld
op een onverwachte waarde. Vergewis er u van , in voorgaande versies, dat View Inputs niet is
ingesteld alvorens dat een Update patch offset uitvoert.
Probleem in 1.6.0.0. opgelost waarbij de Default Cue in de cue store niet langer werkte. In v1.6.0.0 is
dit gewijzigd zodat er nu enkel en alleen naar de default waarde teruggekeerd wordt, indien deze
effectief ingesteld is voor dat kanaal in de personality. Vroeger keerde dit terug naar de waarde 0 ook
al was dit in de personality blanco.
Probleem opgelost met release times bij Mac.

MagicQ versie 1.6.0.0
Nieuwe functies
Nieuwe Execute Window en iOS app
Het execute venster is verbeterd met ondersteuning voor toetsen, faders en encoder afbeeldingen.
Deze kunnen geselecteerd worden in het execute venster, View Design, door het selecteren van
“Images” via de soft toets B.
Het execute venster ondersteunt nu encoders voor snelheidscontrole van Cue Stacks. Gebruik Insert
Special, en selecteer Encoder om een encoder in te voegen onder een eerder opgeslagen Cue Stack.
De encoder zal enkel en alleen actief zijn wanneer de daar boven liggende cue stack actief is.
Het execute venster ondersteunt custom afbeeldingen voor de toetsen, faders en encoders. De
afbeeldingen dienen opgeslagen te worden in de bitmaps folder en benoemd te worden als volgt:
Toets naar boven afbeelding
Toets naar beneden afbeelding
Fader track afbeelding
Fader knop afbeelding
Encoder achtergrond afbeelding
Encoder wiel afbeelding

xxxxup.bmp
xxxxdn.bmp
xxxxtrck.bmp
xxxxknob.bmp
xxxxbase.bmp
xxxxdial.bmp

Waarbij xxxx om het even welke naam is. De afbeeldingen kunnen bmp, jpeg of png zijn. De bitmaps
kunnen geselecteerd worden voor elk item in het execute venster, View Design door het drukken van
de BUTTON BITMAP soft toets.
Deze versie ondersteunt een verbeterde iOS app welke toelaat dat de execute venster afbeeldingen
getoond worden op uw iPhone of iPad als afbeeldingen i.p.v. vierkantjes. Custom afbeeldingen zullen
automatisch gedownload worden in de iOS app.
De iOS app ondersteunt nu een “Idioot proef mode” welk de iOS applicatie forceert om steeds te
draaien in het full execute venster. Dit wordt ingesteld in de MagicQ app settings in het iOS settings
menu. Een welbepaald console IP adres kan ook ingesteld worden om er zeker van te zijn dat iOS
steeds me de juiste console verbinding maakt.
Opgeloste problemen
Mac – release tijden snappen i.p.v. faden. #0005601, #0006117, #0004989
Master Affects Levels = No en L,K,M macro’s werkten niet samen. #0006341, #0006342
Execute venster weergave problemen. #0005319
Execute venster toetsen kleuren geïnverteerd. #0005319
Execute venster kleurenschema werkte niet. #0006323
Execute full screen – gebruik van encoders kon naar ongebruikte pagina’s springen. #0005250
Execute venster, Max View werkte niet. #0005948, #0005593, #0006148, #0006221, #0006174
Reset bij gebruik van faders in het execute venster. #0006305
CTRL shortcuts opende extra file save opties in recente versies. #0006206
Mac CMD toets fix. #0006327

MagicQ versie 1.5.9.9
Nieuwe functies
Wijzigingen in MagicQ voor ondersteuning van Mac OSX10.9 Mavericks.
Opgeloste problemen
Problemen met venster artifacts. #0005491
Reset bij het selecteren van de Velleman interface. #0005968
Reset bij gebruikk Vis, Insert. #0006162
Oplossing voor Automation venster parameters. #0004786
Rare karakters bij pan en tilt. #0006005
Rare karakters in nieuwe meu bar. #0006205

MagicQ versie 1.5.9.7
Nieuwe functies
MagicQ PC on Windows, Mac en Linux hebben nu een verbeterde look en voeling tezamen met een
nieuwe menu met snelkoppelingen. De oude toetsen layout wordt nog steeds ondersteund via het
panel menu. Noteer dat de Media Player menu items niet actief zijn in deze versie.
Head nummers zijn nu uitgebreid zodat alle MagicQ versies nummers tot 32768 ondersteunen,
ongeacht het aantal universes waarop de consoles ingesteld zijn. Denk er aan dat laden van shows,
met een hoger head nummer, in oudere software versies, tot gevolg zal hebben dat de head nummers
gereduceerd worden naar de limiet van die console/software. #0005984
Opgeloste problemen
Performantie van de gebruikersinterface bij Pro 2014 in recente beta’s werd serieus aangetast
wanneer het ouput en output info venster open was. Dit was vooral erg wanneer deze vensters full
screen open stonden op externe monitors.
User dimmer curves werkten niet in recente beta’s. #0006036
View Automation, Activate/Release Cue werkte niet. #0005093
Crossfades bij dimmers “controlled as LTP”, bij het drukken van GO van een cue stack die getrackte
waardes had, maar niet de laatste playback was, werkte niet correct. #0006130
Meerdere selecties gebruikmakend van CTRL werkte niet correct bij een MQ60. #0005966
Recorden van paletten met een naam op de commando lijn bewaarde de naam niet. #0005981
Tijd weergegeven in de status bar toont nu de lokale tijd en niet de UTC tijd. #0005988
Thumbnails ophalen bij een MQ60 werkte niet altijd correct. #0005093
Correcties voor keyboard shortcuts bij MagicQ PC (Windows/Linux/OSX). #0002477, #0003719,
#0002006, #0004494.
Pan en Tilt toonden rare waardes in de laatste beta versies. #0006005
Macro – View Automation toonde niet alle parameters. #0004786
Automatische toevoeging van heads in de visualiser gaf problemen in de laatste beta versies.
#0006162

MagicQ versie 1.5.9.6
Nieuwe functies
Setup – View System – View Monitors laat toe de externe monitors te configuren en geeft ook de
mogelijkheid om op één scherm meerdere vensters weer te geven. Dit alles naargelang de ingestelde
resolutie en positie van elk scherm. #0005689
View Raw toegevoegd voor paletten. #0000300
Opgeloste problemen
Net Manager venster verscheen soms automatisch. #0006025
Probleem met multi element heads, bij het toekenne van een dimmer waarde (bv. 1>4 @ 50) werd
niet enkel de dimmer waarde ingesteld maar werd de kleur van de RGB elementen ook op wit
geplaatst. #0005161
Kalibratie scherm werd niet getoond op externe monitors bij Pro 2014 consoles. #0005866
Image format folder werd in vorige versie op een verkeerde plaats geïnstalleerd. #0005715
FX attributen selectie venster werd verborgen. #0005979

MagicQ versie 1.5.9.4
Nieuwe functies
Multi console vereenvoudigingen
Het gebruik van meerdere consoles in een netwerk is sterk vereenvoudigd door de introductie van het
concept netwerk sessies:
•

Een MagicQ console kan ingesteld worden om deel uit te maken van een netwerk sessie door
eenvoudigweg de Net Session Mode in te stellen en een Net Session ID te kiezen.

•

Binnen een netwerk sessie is slechts één MagicQ console de master, alle andere zijn slaves
van de master console. Enkel en alleen de master console stuurt universes uit
(ArtNet/ACN/Pathport) op het netwerk.

•

Alle slaves in de netwerk sessie worden automatisch gesynchroniseerd met de show file van
de master console.

•

Alle Slaves in de netwerk sessie kunnen show data editeren inclusief paletten, cues en cue
stacks op de master console (noteer dat deze functie niet beschikbaar is in de US).

•

Alles slaves in de netwerk sessie worden automatisch gesynchroniseerd met de playback
status van de master console. Elke slave kan kiezen om de PB Sync te negeren, bijvoorbeeld
tijdens het programmeren.

•

Het is nu mogelijk, om op gelijk welk moment, te kiezen welke console de master console is
door gebruik te maken van de Take Control functie van de slave console.

•

De Net Session Mode kan ingesteld worden op “Sync Auto Takeover” of “Sync Manaul
Takeover”. Wanneer ingesteld op “Sync Auto Takeover” zal de slave console automatisch
overnemen wanneer de master console faalt. Bij “Sync Manaul Takeover” moet de gebruiker
manueel de controle overnemen.

•

Het is mogelijk om alle netwerk output te negeren van de consoles in de netwerk sessie
gebruikmakend van de Inhibit All functie. Alle console outputs in de netwerk sessie worden
dan disabled. Het is nog steeds mogelijk om te wisselen van master, maar de outputs
disabled te laten.

Nu is het niet langer meer nodig om het Show Data Sync Type en het Show Data Sync IP in te stellen,
MagicQ stelt dit automatisch in binnen de netwerk sessie.
Nu is het niet langer meer nodig om het Playback Sync Type en het Playback Sync IP in te stellen,
MagicQ stelt dit automatisch in binnen de netwerk sessie.
Nu is het niet langer meer nodig om de Hot Takeover mode in te stellen, MagicQ stelt dit automatisch
in volgens de net sessie mode.

Configuratie vereenvoudiging
De netwerk optie “Multi Windows” is niet langer meer nodig en is verwijderd. MagicQ voor Windows,
Mac en Linux en MagicQ Pro 2014, Pro 2010 en Compact consoles hebben een multi window
ondersteuning. Indien u een netwerk gebaseerde multi windows wil gebruiken, op een afzonderlijke Pc
in het netwerk, samen met een MagicQ, stel dan “Enable remote access” in op “Yes”.
De setup optie “Force Window On External Monitor” wordt nu volledig ondersteund onder Windows,
Minux, Mac en consoles met externe monitor. Het forceert een venster op de 2e monitor. Voorheen
werd dit enkel en alleen ondersteunt op oudere Pro Consoles.
Wing configuratie in Setup, View System, View Wings is nu vereenvoudigd door alle wings default op
Playback/Extra Wing te plaatsen. Dit laat plug en play toe met één of meerdere playback of extra
wings.
De Artistic License parallel poort interface wordt niet langer meer ondersteund omdat moderne Pc’s
geen parallel poort meer hebben.
Andere wijzigingen
Iconen zijn nu steeds geactiveerd, met de mogelijke opties “Small”, “Large” en “Large when no name”.
Deze laatste optie laat menging toe van kleine en grote iconen afhankelijk van of een naam toegekend
is of niet.
Iconen kunnen nu direct ingesteld worden in het execute venster. Voor cues en cue stacks worden de
iconen verspreid via de cues in de cue store en de cue stacks in de stack store.
De ondersteuning voor een enkelvoudige externe monitor interface bij oude Pro consoles,
gebruikmakend van een via netwerk aangesloten videokaart, is nu verwijderd aangezien de
ondersteunde resoluties onvoldoende waren voor moderne monitors. Volledige externe monitor
ondersteuning voor resoluties tot en met 1920x1080 zijn beschikbaar via upgrade naar Pro 2014.
Audio en Midi status wordt nu getoond in de status box bij Compact serie producten.
Ondersteuning voor updaten van de firmware voor SnakeSys R8.
Opgeloste problemen
Het kalibratie venster werd niet getoond bij externe monitors op de Pro 2014.
Probleem opgelost met MAC versies bij het laden van head names voor gepatchte heads – deze
werden niet correct geladen. #5512 #5908 #5685
In recente beta’s 1.5.8.x tot 1.5.9.3 was er een probleem met IMPORT SHOW. Van zodra u een
nieuwe fixture koos, werd de software onstabiel. #5838
Het FX Edit venster liet niet toe dat FX correct aangepast werden in recente versies. #5787
Tap to time op S toets beïnvloedde enkel het eerste FX in cues met meerdere FX. #5760
De set box en quick macro’s zijn nu disabled wanneer de console locked is.
Fix voor graphics in Media Window bij Pro 2014 consoles wanneer previews getoond werden in de
preview boxen. #5728
In het media venster was de preview verkeerd voor sommige media server types waarbij ranges
ingesteld waren voor de media folder. #5719
Ondersteuning voor firmware wijzigingen bij MQ40 (was disabled in 1.5.9.2).

Weergave van thumbnails en .jpg afbeeldingen in MagicQ onder Windows was verbroken in recente
beta’s. #5759 #4764 #5523 #5892
Bij gebruik van Multi Head elements met een main element dat een dimmer had en multi elements met
RGB of RGBA, selecteren van de all groep en instellen van @FULL, zorgde ervoor dat al de RGB of
RGBA elementen naar wit gingen.
Bij Pro 2014 werden alle vensters geopend bij het opstarten. #5706
Probleem opgelost met externe venster ondersteuning op Pc (Windows, Linux, Mac) versies, waarbij
nu de focus correct is. #5714 #5723
De Pixelmapper gebruikte het verkeerde grid wanneer het output info venster open was. #4874
Verbeterde reactietijd van het touch screen bij Pro 2014, was trager wanneer het output venster open
was.
Thumbnail uitwisseling bij Compact serie console opgelost. #5093

MagicQ versie 1.5.9.2
Nieuwe functies
Support voor MQ40.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met manueel crossfaden gebruikmakend van dual crossfaden via PB9 en PB10
waarbij tijdens het uitfaden van de intensiteitskanalen, niet uitgefade werd wanneer de fade in volledig
uitgevoerd was, zelf wanneer de fade uit niet volledig gedaan was.
Probleem opgelost bij het ophalen van thumbnails in v1.5.9.1, dit kon zorgen voor een reset van de
console. #5620
Probleem opgelost met het laden vanaf USB stick op een Pro 2014 console, het directe saven naar
hard disc werd niet geactiveerd.
Verbeterde externe venster ondersteuning op PC (Windows, Linux, Mac) versies zodat ze enkel een
venster banner bevatten en dat de focus correct gehouden wordt.
Probleem opgelost voor USB muis ondersteuning bij Pro 2014 consoles.

MagicQ versie 1.5.9.1
Nieuwe functies
Rapportering toegevoegd voor geheugengebruik bij MagicQ consoles, zie Setup – View System –
View Status – System – Memory Usage.
Ondersteuning toegevoegd voor one shot FX. Twee nieuwe waveform FX zijn toegevoegd aan de
bibliotheek, PulseOne en RampOne. Custom waveform FX kunnen eveneens aangemaakt worden en
ingesteld worden als one shot in de FX parameters.
Grootte op scherm gewijzigd voor de simulatie van Magic Wand.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met verbruik van geheugen indien u grote movie files gebruikte (bijvoorbeeld
100x100 pixels en hoger) in de pixel mapper. Indien veel movies geladen werden dan kon het zijn dat
het systeem al zijn geheugen op gebruikt werd, wat zorgde voor onverwacht vastlopen en crashes. Dit
werd veroorzaakt doordat het systeem veel meer geheugen toewees dan nodig was voor elke movie
clip.
Probleem opgelost bij het wijzigen van het DMX adres van heads en morphen van heads in shows.
Het was mogelijk dat cues corrupt geraakten indien zij een kanaal meer dan eens bevatten, wanneer
u kanalen verplaatste of morphte, die gebruikt werden in deze cues, kon het zijn dat foutieve waardes
achterbleven.
Probleem opgelost met het laden van media server personalities op de MQ60, MagicQ gaf een
foutmelding die aangaf de de multi element personality niet kon gevonden worden. Her aanmaken van
de head index in de File Manager loste dit probleem op.
Probleem opgelost bij het gebruik van dimmer curves in de MQ60, deze werden altijd ingesteld als
een stap.

MagicQ versie 1.5.8.9
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Colour Picker in de laatste versies van MagicQ on PC/Mac.
Probleem opgelost met bitmaps in MagicQ voor Windows.

MagicQ versie 1.5.8.8
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd voor wijzigingen aan de Setup opties in het Execute venster, druk
ASSIGN SPECIAL en selecteer de Setup optie.
Ondersteuning toegevoegd in Setup, View System, View Status voor telling van het aantal maal dat
de remote input geschakeld is, sinds het systeem gestart is.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met de FX size update functie in het Cue venster, alle attributen en parameters
van een FX werden op dezelfde size geplaatst, i.p.v. de size in te stellen volgens de individuele
attributen.
Probleem opgelost met MagicQ voor Linux 1.5.8.6 en 1.5.8.7 wanneer geïnstalleerd op Linux
systemen met een “Locale”, zoals France, Belgium die gebruik maken van een “,” in plaats van een “.”
als vertegenwoordiging van een zwevend decimaalteken. #0005445
Probleem opgelost met het installeren van nieuwe software versies indien de gebruiker de demo
movie files vervangen had met custom content, de custom content werd overschreven met de demo
files.
Probleem opgelost in v1.5.8.7 met fixtures die een “.” hebben in de naam, deze werden niet correct
geladen.
Probleem opgelost met v1.5.8.7 bij het hercreëren van de head index wanneer een nieuw toestel
toegevoegd werd.

MagicQ versie 1.5.8.7
Nieuwe functies
MQ60
Verbeterde performantie van patchen en scrollen door vensters bij MagicQ MQ60.
Extern USB touch screen support toegevoegd voor MQ60’s.
Visualiser
Verbeterde muis navigatie. Ondersteuning voor zoom toegevoegd. Bij Windows houdt CTRL
ingedrukt, houdt de rechter muisknop ingedrukt en beweeg de muis op en neer. Bij Mac houdt u de
SHIFT ingedrukt en gebruik het scrol wiel.
Net Manager
Ondersteuning in Net Manager voor de laatste SnakeSys B4 met ingebouwd FLASH memory
(toestellen met laatste 4 digits van het serienummer grotere dan 0268).
Volledige ondersteuning in Net Manager voor SnakeSys T2 en SnakeSys R8.
Magic Wand
Ondersteuning toegevoegd voor simulatie van Magic Wand – start MagicQ met het commandolijn
argument “wand”. MagicQ zal nu enkel een simulatie draaien van MagicQ Wand die de eerste 4
playbacks bedient van de eerste wing.
Indien u de Wand simulatie wenst te beperken tot verbinding met een specifiek IP adres, voeg dan het
gewenste IP adres toe als 2e commandolijn argument.
Andere wijzigingen
Gevoeligheidsoptie toegevoegd bij gebruik van pan/tilt bedient door muis/track bal.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij gebruik van ChamSys Dual DMX interfaces in Windows/Linux en MagicQ versie
1.5.8.6. Dit had enkel invloed op beta versie 1.5.8.6.
Probleem opgelost met Pixel Mapper in MagicQ voor Windows waarbij swappen tussen verschillende
icon bitmaps er kon voor zorgen dat de Cue engine stopte met werken (dit zorgde voor verbreking van
verbinding met de wings en DMX stop). Het trad enkel en alleen op bij wisselen tussen verschillende
icon bitmaps. Het trad niet op bij het wisselen tussen bijvoorbeeld een icon en een movie. #0005266
Probleem opgelost in Pixel Mapper waarbij soms, bij het terugkeren naar een ingebouwde bitmap
(bijvoorbeeld bij het drukken op locate), de output een timer bitmap bleef tonen in plaats van de
gevraagde bitmap. Wisselen naar een andere ingebouwde bitmap (bijvoorbeeld niet het kruis)
refreshte de output opnieuw correct.
Probleem opgelost met MagicQ op Mac waarbij objecten zoals trussen en pipes niet getoond werden
in de visualiser.
Probleem opgelost bij het wisselen van Layout views met grote Cue Stacks – de weergave schakelde
terug naar de start zelfs indien de “Follow Cue” optie geselecteerd was. #0004750
Probleem opgelost in MagicQ inc Vis bij het recorden van macro’s. #0005078

Probleem opgelost bij het toekennen van waardes voor RGB fixtures. #0005069
Probleem opgelost met Cue Tracking en Remove FX. #00005266
“Erase Console” probleem opgelost bij MQ60 en Pro 2014 consoles. Uitvoeren van een “Erase
Console” in v1.5.8.6 of voorheen, bij deze consoles, kon er voor zorgen dat de file structuur corrupt
werd. Dit kon opgelost worden in de file manager door naar de top level folder te gaan en een MagicQ
folder aan te maken en v1.5.8.6 hier in te laden vanaf USB stick.
Probleem opgelost met Pro 2014 consoles bij gebruik van externe monitors met verschillende
resoluties – de offset was niet correct.
Probleem opgelost met PS2 muis ondersteuning bij Pro 2014 consoles.
Verbeterde debugging ondersteuning toegevoegd voor MQ60 en Pro 2014 build.

MagicQ versie 1.5.8.6
Nieuwe functies
MagicQ Media Centre upgedate voor ondersteuning tot 64 universes. Support toegevoegd voor het
converteren van movies naar cmv files – tot en met 100.000 pixels – voorheen was het maximum
10.000 pixels.
Pan en tilt invert toegevoegd aan de personality files zodat het nu mogelijk is voor Magic Vis om
overeen te komen met werkelijke pan en tilt richting van het toestel.
Bewegingsdemping toegevoegd voor Magic Vis voor simulatie van bewegingstijden van de echte
fixtures.
Generic Camera personality van Magic Vis aangepast zodat hij 16 bit waardes gebruikt.
De Windows, Linux en Mac versie van MagicQ gebruiken nu de nieuwe verbeterde grafische toolkit en
bevatten de visualiser. De oudere “MagicQ” applicatie is nu vervangen door “MagicQ inc Vis”.
Opgeloste problemen
Fix toegevoegd voor Pro 2010 consoles met raportering van DMX verlies. #0005178, #0005208
Een paar problemen opgelost met het gebruik van 64 universes. Het was niet mogelijk om de heads te
herpatchen boven universe 40.
Reset probleem opgelost indien head nummers per ongeluk werden ingesteld boven de head nummer
limiet van 32768.

MagicQ versie 1.5.8.5
Nieuwe functies
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij gebruik van vele intensity / group masters. Een reset kon optreden bij MagicQ
consoles gedurende het wijzigen van fader level in shows met een groot aantal intensity/group
masters.

MagicQ versie 1.5.8.4
Nieuwe functies
Ondersteuning voor controle of PC Wing Compact firmware upgradebaar is.
Opgeloste problemen
Room size probleem opgelost bij visualiser. #0004531
Probleem met dupliceren van fixtures in visualiser opgelost. #0004552
Toevoeging van zoom functie in de visualiser. #0004813
Probleem met Chromlech Jarag 5, die één pixel teveel heeft in visualiser opgelost. #0004761
Probleem met MagicQ inc Vis en het printen van raporten opgelost. # 0004550
Probleem opgelost met selecteren van ActiveSunstrip en koppelen aan truss. # 0004256
Probleem met Mac 250 krypton in visualiser opgelost. #0005172
Room size functie en koppeling van multi elementen toegevoegd in MacicQ Vis. #0004164

MagicQ versie 1.5.8.3
Nieuwe functies
Ondersteuning voor nieuwe back panel processorkaart bij MQ100, MQ200, MQ300 consoles.
PB2 en PB9 toegevoegd aan de opties voor manuele cross fader.
Ondersteuning voor externe Multi Windows bij Pro 2010 consoles wat toelaat tot maximaal 4 externe
monitors te gebruiken, 2 direct via de console, 2 op externe Pc’s.
Verbeterde firmware upgrade procedure.
Opgeloste problemen
Media venster en bitmaps toonden verkeerde kleur in MagicQ inc Vis. #0004762
Soft keys werden niet correct upgedate in MagicQ inc Vis. #0005051
Bewaren van heads in de Head Editor stopte IPC programmering tot wanneer MagicQ herstart werd.
#0005081
Automation venster en seriële communicatie werkte niet correct. #0004547

MagicQ versie 1.5.8.1
Nieuwe functies
Ondersteuning toegevoegd om direct te patchen op een specifiek head nummer door gebruik te
maken van de * operator.
Bijvoorbeeld:
10 @ 7 – 2 * 201
Dit zak 10 heads patchen op kanaal 2 van universe 7, startende vanaf head nummer 201.
Ondersteuning toegevoegd voor een extra level van playback prioriteit “Mid priority”.
Ondersteuning toegevoegd voor fader afbeeldingen in het Execute venster – het track gedeelte dient
te eindigen op “trck” en het knop gedeelte dient te eindigen op “knob”, bijvoorbeeld fadertrck.jpg en
faderknob.jpg.
Verbeteringen aan faders en encoders in MagicQ inc Vis.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij de MQ60 met het wijzigen van DMX output type dat kon leiden tot een reset of
verlies van communicatie met het frontpaneel.
Probleem opgelost met de MQ60 waarbij het lang duurde voor een shut down en uitschakelen.

MagicQ versie 1.5.7.9
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Highlight in 1.5.7.7 en 1.5.7.8. #0004925
Probleem opgelost met meer dan 10 grids. #0004927
Probleem opgelost met namen in hoofdletters bij Cue venster. #000485
Getimede paletten werkten niet in MQ60. #0004830
Playback venster faders bleven op wing level wanneer de verbinding met de wing verloren ging.
#0004830
Fan toolbar bij MagicQ inc Vis versie was niet identiek aan de MagicQ versie. #0004848

MagicQ versie 1.5.7.7
Nieuwe functies
Bevat FTDI driver ondersteuning voor de PC Wing Compact.
Ondersteuning voor Highlight en Lowlight cues in de Cue Store. Deze werken op dezelfde manier als
de Default en Locate cues.
Ondersteuning voor bevestigingsboxen op externe schermen van MagicQ consoles.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met lay-outs die gebruik maken van meerdere schermen op remote tablets.
Probleem opgelost met patch offset bij gebruik van 16 bit kanalen. Kanalen geactiveerd in de
programmer bekwamen licht afwijkende waardes.

MagicQ versie 1.5.7.6
Nieuwe functies
Blind visualisatie
MagicQ ondersteunt nu blind visualisatie en preview visualisatie wanneer gebruikt tezamen met
MagicVis, Capture of Wysiwyg. Dit laat toe dat een visualiser de inhoud toont van de programmer
gedurende BLIND mode of een playback te bekijken die niet actief is op de echte outputs.
In Patch, View Vis drukt u op de VIS SOURCE soft toets om te kiezen tussen visualiseren van de
console output, de BLIND programmer, de geselecteerde playback, of de volgende stap in de
geselecteerde playback.
Wanneer ingesteld op “Blind Porgrammer” zal MagicQ de inhoud van de programmer toevoegen aan
de output visualisatie zelfs wanneer de programmer in BLIND mode staat.
Wanneer ingesteld op “Playback” zal MagicQ in de viusaliser de inhoud tonen van de geselecteerde
playback, alsof de playback fader is ingesteld op 100%. Enkel en alleen data van de geselecteerde
playback wordt getoond.
Wanneer ingesteld op “Next GO” zal MagicQ in de visualiser de output tonen alsof de GO toets
gedrukt was op de geselecteerde playback. Wanneer de geselecteerde playback meerde stappen
bezit, dan toont MagicQ steeds de volgende stap in de visualiser. Indien de geselecteerde playback
niet actief is, dan zal MagicQ tonen wat zou gebeuren indien de playback geactiveerd was.
Blind visualisatie en preview visualisatie hebben geen effect op de normale netwerk outputs zoals
ArtNet, ACN of Pathport. Enkel de DMX stream direct gestuurd naar de Visualiser wordt beïnvloed.
Bij gebruik van Capture Polar visualisatie, moet Capture verbonden zijn via CITP universes i.p.v. via
ArtNet, anders zal Capture enkel en alleen de console output tonen.
Multi element heads
Multi element heads die bestaan uit een element en een herhalend element, d.w.z. heads met de
“Before” of “After” optie, worden nu tezamen bewaard in één head file. Dit maakt het makkelijker om
heads te transporteren tussen consoles. De head editor toont nu de volledige kanaallijst in View
Chans, inclusief de herhaalde kanalen.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met lay-outs die gebruik maken van meerdere schermen op remote tablets.
Probleem opgelost met manuele crossfade en 16 bit dimmers. #0004719

MagicQ versie 1.5.7.5
Nieuwe functies
Verbeterde ingebouwde web server, zodat bij gebruik als remote control voor een console, de grootte
van het keypad aangepast wordt aan de webbrowser van de remote devices. Stel het Web type in op
“Enabled CSS” om de nieuwe remote keypad stijlsheet te gebruiken.
MagicVis verbeteringen
MagicVis ondersteunt nu multi element heads – in Patch, View Vis. Zij zullen verschijnen als één
enkele head, zodat ze kunnen verplaatst en geroteerd worden als één enkel element, maar in
MagicVis zullen ze verschijnen met alle elementen.
MagicQ inc Vis verbeteringen
MagicQ inc Vis ondersteunt nu alle functies van MagicQ.
• MagicQ inc Vis op Mac ondersteunt nu MagicQ wings en interfaces. Het ondersteunt ook Gel
kleuren.
• Volledige ondersteuning voor pixel mapping, inclusief cmv movies.
• Volledige ondersteuning voor media server thumbnails en previews.
• Volledige ondersteuning voor multi console werking inclusief grab show.
• Ondersteuning voor Multi Windows op hetzelfde systeem – dit zowel bij Windows als Mac
versies.
• Ondersteuning voor initieel splash screen.
• Ondersteuning voor ChamNet protocols en alle andere multicast protocols.
• Ondersteuning voor ingebouwde web server.
• Verbeterde refresh van vensters, vooral de Output en Media vensters.
• MagicQ bewaart nu de visualiser vensterposities los van de hoofd settings – Setup, View
System.
• View Monitors behandelt multi windows zoals voorheen bij MagicQ.
Informeer ons alstublieft, via de bugtracker of via support@chamsys.be, indien één van deze functies
niet correct werkt in MagicQ inc Vis.
Opgeloste problemen
Capture en CITP connectie – geïnverteerde data na inverteren van pan en tilt. #0001614.
Theatre patch mode. Na het toevoegen van een head op meerdere DMX adressen werden de extra
DMX kanalen niet direct upgedate. #0004608.

MagicQ versie 1.5.7.4
Nieuwe functies
Multi element heads
Verbeterde ondersteuning voor bewegend licht met meerdere elementen zoals Robe 600 LED Wash.
De “All Group” bevat nu zowel de hoofd elementen als de herhaalde elementen. Deze groep kan
gebruikt worden om multi-elementen te behandelen als één enkele head.
MagicQ laat nu toe dat FX’en toegepast worden op een groep van heads, zelfs indien sommige heads
niet de nodige attributen bevatten, bijvoorbeeld wanneer een multi element pan en tilt heeft bij het
hoofdgedeelte en kleur in het herhalende element. Dit laat toe dat elk van de FX’en kan toegevoegd
worden via de “All Group” in plaats van de hoofd- en elementen groep apart te moeten selecteren.
Gebruik van LOCATE op de “All Group” locate alle elementen in de head.
Het is nu mogelijk om een sub-selectie te maken van elementen door de punt operator te gebruiken.
Om een sub-selectie van element 2 te maken, geeft u in:
.2 NEXT HEAD
In de Theatre/Hog modes waarbij de keypad ingesteld is om heads te selecteren, geeft u gewoon in:
.2
Om terug te keren naar de volledige selectie drukt u op ALL.
MagicQ creëert ook een “Mn Group” – met enkel en alleen de hoofddelen van de head in en een “Ele
Group” met de herhaalde elementen.
Andere wijzigingen
Nieuwe opties toegevoegd voor de manier waarop box-stijl vensters getoond worden op externe
monitors. Dit laat toe dat de grootte (aantal kolommen) op de externe monitors hetzelfde is als op het
interne touch screen. In Setup – View Settings – Windows – Force Window on External Monitor kunt u
de extra opties kiezen: “Normal same res” en “Normal 10 cols”….
Mogelijkheid toegevoegd om de size van alle Cues, met een specifiek FX type, op een set van heads,
aan te passen. In het Cue venster, View FX plaatst u de cursor op het size veld en druk SHIFT +
UPDATE ALL om alle cues die hetzelfde FX hebben up te daten op dezelfde heads.
Cue Stack markeert nu time code stappen waarbij de time code niet in de juiste volgorde staat met
een *.
Bij het pingen van MagicQ, gebruikmakend van … zonder een adres, zal het adres gepingt worden
van de laatste ping poging.
Verbeterde weergave van de patch offsets in het Output venster zodat deze enkel en alleen groen
oplichten wanneer ze niet actief zijn in een playback.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met invoegen van een Mark Cue na Cues ingesteld op Timecode. De Mark Cue
werd verkeerdelijk ingesteld op timecode waarde 0 wat er voor zorgde dat de Cue Stack niet correct
werkte.
Protocol probleem gecorrigeerd in CITP/MSEX wat er voor zorgde dat thumbnails niet konden
getransfereerd worden voor sommige media servers zoals Madrix. #0003966
Output venster titel toont nu Input wanneer het in input mode staat. #000647

Remote control van een systeem met een hogere resolutie dan de console zorgde voor probleem met
scherm weergave op het remote systeem. #000242
Het was niet mogelijk om Cue Stacks te verplaatsen of kopiëren van de Stack Store naar een
playback met een default cue. #0004597
Wanneer een FX gebruikt is in een cue, en het zelfde FX is gebruikt met dezelfde parameters in de
volgende cue, behalve voor de size, dan werden de parameter wijzigingen in die laatste cue niet
toegepast. #0004527
Er was een probleem met een benaming in de Head Editor, Multi Element, Order opties. De eerste
“Bottom right to Top Snake” was eigenlijk ““Bottom right to left Snake”. #0004621
Indien u de huidige cue update in een cue stack met Move When Dark geactiveerd, dan stuurde de
huidige cue de output weer uit zonder de Move When Dark. #0004560
Verwijderen van een attribuut van een head in de Head Editor kon resulteren in het verwijderen van
meer dan één attribuut indien meerdere kolommen waren geselecteerd door de cursor. #000274
Er was een mogelijke reset bij het verwijderen van cues op het einde van een cue stack, wanneer de
cue stack actief was, met de huidige cue als laatste of voorlaatste cue. #0003658
Probleem opgelost met remote controle van een MagicQ vanop een ander MagicQ systeem. Bij
gebruik van de UPDATE functie toonde het remote systeem de status van de update opties niet
correct.
Probleem opgelost met gebruik van de UPDATE functie – eens Patch Offset geselecteerd was, was
het niet meer mogelijk om deze optie te wissen.
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Opgeloste problemen
Probleem opgelost met “Width” parameter in FX van versie v1.5.7.2. Width bleef altijd op 50%
uitgestuurd. #0004492
Ondersteuning toegevoegd voor ArtNet Sequence field. Dit is nu standaard geactiveerd maar kan
uitgeschakeld worden via Setup, View Settings, Hardware, Reduced Rate DMX, No Seq, indien
gewenst. #000946.
Robe demo show, 2e pagina van de pixel map cue stack werkte niet in v1.5.7.2.
Odd/even werkte niet voor LEDs met virtuele dimmers. #0003940

MagicQ versie 1.5.7.2
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in Grid View bij recente beta’s wat zorgde voor een reset – dit had invloed op grids
met fixtures zonder CMY of RGB attributen. Dit probleem zorgde er tevens voor dat VDIM kanalen niet
correct getoond werden in het grid. #0004445, #0003706.
Probleem opgelost met Update only methode voor updating. Bij het selecteren van cue stacks in
plaats van paletten, update MagicQ de cues in de cue stack met de waardes van de programmer
maar behandelde de links naar de originele paletten niet correct. Indien deze paletten upgedate
werden, werden de originele cues opnieuw upgedate.
Probleem opgelost in FX engine zodanig dat random FX alle attributen van het het FX tegelijkertijd
wijzigt. Ook Flicker Up, Flicker Down en Flicker Sync FX werkten niet correct. #000674.
Probleem opgelost met gel iconen in MagicQ inc Vis – rood en blauw waren omgewisseld. #0004449.
Probleem opgelost bij het gebruik van het Cue Stack venster met Display current cue optie. Wijzigen
van de geselecteerde playback sprong terug naar de eerste cue in de stack en niet naar de huidige
cue. #0004301.
Probleem opgelost met laden van set lijsten. Indien de paginanaam spaties bevatte, dan werkte deze
niet correct. #0001209, #0004260.
Automatisch icoon toekenning voor RGB fixtures werkte niet correct. #0004380.
Dimmer en dimmermode ondersteunen nu ook de verschillende bereik komende van de head file
wanneer men op de soft toets drukt, dit in het INT venster. #0000642.
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Nieuwe functies
MagicQ Visualiser
MagicQ software ondersteunt nu een visualiser welke voorpgrammering toelaat van licht. Dit voorziet
u ook van een bruikbare leer/trainings-tool.
De visualiser is beschikbaar in twee varianten; een Magic Vis applicatie voor verbinding via een
netwerk met een MagicQ console, en een gecombineerde MagicQ/Visualiser voor gebruik op één Pc
of Mac.
De visualiser is zowel beschikbaar voor Windows als Mac. Een Linux versie zal beschikbaar zijn in de
nabije toekomst.
Bij Windows klikt u op Start, Programs, ChamSys MagicQ PC, MagicVis voor de netwerk applicatie en
Start, Programs, ChamSys MagicQ PC, MagicQ (inc Vis) voor de gecombineerde versie.
Bij Mac klikt u op Applications, MagicQ, MagicVis voor de netwerk applicatie en Applications, MagicQ,
MagicQinc Vis voor de gecombineerde versie.
De gecombineerde versie van MagicQ en visualiser heeft een VIS toets in de rechterbovenhoek van
het scherm. Druk de VIS toets om het visualiser venster te openen. Druk de VIS toets opnieuw om het
visualiser venster te sluiten.
De performantie van de visualisatie zal afhangen van de grafische capaciteiten van de Pc of Mac
waarop de visualisatie draait en van het aantal fixtures dat u probeert te visualiseren. Voor onze demo
show met bewegend licht en pixel mapping bevelen wij een Nvidia GeForce 9600M GT aan.
Fanning van attributen en tijden bij segmenten en groepen
De fan toolbar is uitgebreid om ondersteuning te bieden voor het fannen volgens segmenten en
volgens groepen.
Wanneer fanning by segments geselecteerd is dan zullen de aangrenzende heads met dezelfde
waarde aangepast worden – bijvoorbeeld wanneer segments ingesteld is op 2, dan zal de fan
gebeuren met paren van aangrenzende heads en beide zullen de zelfde aanpassing bekomen.
Wanneer fanning by groups geselecteerd is, dan wordt de fan toegepast op elke groep als of de groep
enkel de geselecteerde heads bevat. Dit laat toe dat een fan tegelijk toegepast wordt op groepen van
verschillende groottes.
Fanning by segments overschrijft fanning by parts. Fanning by groups overschrijft fanning by parts of
segments.
Fanning by segments en groups kan gebruikt worden op attribuutwaardes en op tijden in de
Programmer, View Times, Simple View en Cue, View Times, Simple View.
Om compatible te blijven met oudere versies en remote control, zijn de nieuwe functies toegevoegd
aan de bestaande fan tool bar. Directe selectie van fanning gebruikmakend van 4 parts en 5 parts kan
nu gedaan worden door het typen van 4 of 5 gevolgd door de N parts fan.

Verplaatsen van cues en cue stacks in de cue store en stack store
Het is nu mogelijk om cues te verplaatsen in de cue store en stacks in de stack store zelfs wanneer
deze toegewezen zijn aan stacks en playbacks.
Een cue kan verplaatst worden in de cue store zolang de cue niet actief is in de cue store en geen van
de cue stacks, die de cue gebruiken, actief is (op playbacks, execute of stack store).
Een cue stack kan verplaatst worden in de stack store zolang dat de cue stack niet actief is (op
playbacks, execute of stack store).
Andere wijzigingen
Ondersteuning voor Active FX – houdt de FX ingedrukt en druk SET.
Verplaatsen van paletten in het palet venster, cues in de cue store en stacks in de stack store update
nu de link naar deze items in het execute venster. Voorheen ging de link verloren en het execute
venster werkte niet langer zoals verwacht.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met gebruik van patch offsets. Na opstart/reset, wanneer de heads voor de eerste
maal geactiveerd werden in de programmer, sprongen de waardes naar een niet correcte waarde.
Bij het recorden van paletten, vermijdt MagicQ nu om links te maken naar andere paletten voor pan en
tilt indien of de pan of de tilt attribuut gewijzigd is.
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Nieuwe functies
Het is nu mogelijk om een Playback om te zetten in een Programmer Master. Record een lege cue in
de playback en stel dan de Cue Stack optie – Function – Programmer Master in.
Wanneer de playback geactiveerd is door het drukken van de GO toets, dan wordt het fader level het
level van de programmer. Releasen van het fader level zorgt ervoor dat het Programmer level terug
naar 100% gaat.
Wanneer de fader ingesteld is op minder dan 100%, dan kunt u de flash toets gebruiken om de
programmer naar 100% te duwen.
De GO en BACK toets worden gebruikt om palet waarden te swappen in de programmer, indien de
programmer een mix van palet waarden heeft.
Bijvoorbeeld indien bepaalde heads de RED palet gebruiken in de programmer en de andere
gebruiken de GREEN palet, dan zal drukken van de GO toets de heads met de RED palet swappen
naar GREEN en alle heads met de GREEN palet naar RED.
Indien er meer dan 2 kleurenpaletten in de programmer zijn, dan zullen de kleuren roteren rond de
verschillende paletten.
Odd/Even kan gebuikt worden om een instelling te maken van 2 of meer kleurenpaletten.
Momenteel kan slechts één Programmer Master tegelijk actief zijn.
FX gebaseerd op de gekozen kleur
Het is nu mogelijk om FX te creëren op basis van elke gekozen kleur, los van de primaire kleuren, een
nieuw voorbeeld Colpulse.wve is toegevoegd als deel van de standaard FX bibliotheek.
Wanneer het FX aangemaakt wordt, zal het basis level van de kleur gebruikt worden om te bepalen
welke kleur het FX zal gebruiken. Wanneer het FX weergegeven wordt, dan wordt het basis level
gebruikt in het FX zelf in plaats van het FX toe te voegen aan de base.
Om een nieuw FX te creëren gebaseerd op een basiskleur, stelt u in het FX Edit venster – View
General – Use Col Base in op Yes.
Andere wijzigingen
Verbeterde Auto Paletten om overlapping van paletten voor heads te bekomen met gelijkaardige gobo
namen zoals Gobo 1, Gobo 2. Ook voorkomen van aanmaak gobo paletten voor shaking en indexing
gobos.
Wanneer een nieuwe kleurenpalet bewaard wordt, zal nu een kleuren icoon van de gepaste kleur
automatisch toegevoegd worden.
Wanneer nieuwe Beam paletten bewaard worden, en de beam bevat een gobo van wiel 1 of 2 of 3,
dan zal automatisch het gobo icoon toegewezen worden.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in v1.5.6.9 bij weergave van fixtures zonder CMY in het Outputs View Plan
venster.
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Nieuwe functies
Het Media venster ondersteunt nu meer dan 8 media servers. Blader door de media servers via de
Server Bank soft toets. De Preview/Output toets is verplaatst naar een SHIFT functie.
Het is nu mogelijk om snel van pagina te wisselen, in het Playback venster, door een nummer in te
geven en bovenaan links de soft toets in te drukken.
Ondersteuning voor remote trigger in het ChamSys Remote protocol – send 71,<state>H waarbij state
0 of 1 is voor de remote trigger status.
Ondersteuning voor audio verdeler in Cue Stacks met de audio optie “Bump GO”. Audio parameter 1
wordt gebruikt als verdeler, stel deze in tussen 2 en 10 om de ontvangen beat frequentie te delen door
een waarde tussen 2 en 10.
Ondersteuning voor het onttrekken van een groep door het ingeven van het minteken alvorens de
groep te selecteren in het groep venster.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost in recente beta’s bij weergave van fixtures met virtuele dimmers in Output – View
Plan, de fixtures werden steeds at full weergegeven in de grid.
Bij het wisselen van pagina wordt het Cue venster nu vergrendeld zodat de cue getoond wordt van de
huidige geselecteerde playback van de nieuwe pagina.
Wanneer het Cue Stack venster is ingesteld op follow the current cue, is het nu mogelijk om u op en
neer te verplaatsen in de cue stack.
Weergave probleem opgelost bij gebruik van timecode, zodat indien de timecode naar de volgende
stap in de cue stack gaat, de volledige status niet opnieuw her berekend wordt.
Probleem opgelost in Programmer venster wanneer u drukte op de right page toets en het venster
was leeg, dit kon een reset veroorzaken.
Probleem opgelost in MagicQ bij het editeren van head macro’s, verwijderen van een head macro kon
een reset veroorzaken.
Probleem opgelost bij het updaten van cues in een tracking cue stack gebruikmakend van de update
methode. Bij het terugkeren, of rondspringen in de cue stack en dan Update drukken werden de
paletten niet getoond voor attributen die getrackt werden van vorige cues.
Probleem opgelost met mark cues als eerste stap, in cue stacks met activate on page change
ingesteld. De mark cue werd niet correct uitgevoerd. Dit kon omzeild worden door een 0 seconden
lege cue als eerste cue te plaatsen.
Probleem opgelost met remote controle van MagicQ Windows naar een MagicQ console waarbij de
RETURN toets soms tweemaal uitgevoerd werd, dit kon er voor zorgen dat de head selectie niet
werkte zoals verwacht.
Tappen op S toetsen beïnvloede enkel en alleen het eerste FX in de cue. #0004192
Record Merge verwijderde kanalen in de eerste cue indien de cue stack aangemaakt werd via het
kopiëren van willekeurig geselecteerde groepen van heads. #0004202
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Nieuwe functies
Ouput venster, View Plan heeft nu een optie voor het tonen van zowel de intensiteitswaarde als de
head nummers. Houdt de SHIFT ingedrukt en klik op VIEW HD+INT.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost bij het morphen van heads met meerdere elementen naar heads met
gedupliceerde elementen zoals de Robe Robin 600 LED Wash mode 5 duplicated. De morphing
werkte niet correct waarbij de data niet getransfereerd werd naar de nieuwe heads.
Probleem opgelost bij het morphen van heads vertrekkende van heads met meerdere elementen en
een hoofd element naar heads met één enkel element. De data voor de meerdere elementen werd
correct gekopieerd, maar de data van het hoofd element werd niet gekopieerd. Bijvoorbeeld
converteren van een Robe Robin 600 LED Wash mode 5 naar een Robe Robin 600 LED Wash mode
2.
SHIFT INCLUDE toonde niet langer de SELECTED HEADS optie.
Hot take over en multi console control had problemen in recente beta’s.
Wall paper werd niet getoond in het Execute venster. #0004124
In 1.5.6.4, na het editeren en bewaren van een head, bleef MagicQ de melding geven dat u de
wijzigingen zou verliezen. #0004088
Auto group kon rare resultaten geven. #0004113
Wait time weergave was niet correct bij gebruik van delay times. #0004117

MagicQ versie 1.5.6.4
Nieuwe functies
Beta versie van de MagicQ visualiser.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost van v1.5.6.2 waarbij MagicQ kon crashen bij het opstarten wanneer de head index
file aangemaakt werd. V15.6.2 werkte helemaal niet op Mac’s door dit probleem.
Hot Take Over was verbroken in recente beta’s bij gebruik van Equal of Split mode.
Wijzigen van Capture make of name in de head editor zorgde voor een onmiddellijke regeneratie van
de head index. #0004036
Gebruik van encoder Y, om van media bank te wisselen in de pixel mapper, toonde verkeerde range
namen – hierdoor kon een verkeerde media bank geselecteerd worden met media clips die stil bleven
staan. #003987

MagicQ versie 1.5.6.2
Nieuwe functies
Timecode Simulator
MagicQ bevat nu een krachtige timecode simulator voor het simuleren van externe timecode wanneer
een externe timecode niet beschikbaar is. In het Setup venster, kan de simulator ingeschakeld worden
door gebruik te maken van de softtoets Y. Wanneer de simulator aanstaat, dan wordt elke ontvangen
externe timcode genegeerd.
De timecode startwaarde kan ingesteld worden door het ingeven van de timecodewaarde en op de X
softtoets te drukken. De X softtoets kan tevens gebruikt worden om de timecode run te starten en te
stoppen.
Ingeven van een nieuwe timecodewaarde terwijl de timecodesimulator loopt zal voor gevolg hebben
dat er direct gesprongen wordt naar de nieuwe waarde, maar timecode zal blijven verder lopen.
Intypen van * voor dat u de X softtoets drukt, zal herstarten van de laatst ingegeven timecode.
Macro segmenten
Macro’s ondersteunen nu fader bewegingen en encoder wisselingen en tevens indrukken van toetsen.
Dit laat een volledige opnamen en weergave toe van macro segmenten. Macro timing en weergave
gebruikt nu een hogere resolutie interne klok wat zorgt voor een accurate weergave van opgenomen
sequenties.
MagicQ optimaliseert faderbewegingen om overtollige stappen te verwijderen.
Het is nu mogelijk om stappen te verplaatsen in Macro, View Data, druk MOVE en selecteer de bron
gevolgd door de bestemming. Meerdere stappen kunnen verplaatst worden door gebruik te maken
van de SHIFT en cursortoetsen.
De macro data kan herschikt worden, indien de tijden werden aangepast en niet meer in de juiste
volgorde zitten, door de REORDER toets.
Het aantal macro’s is opgedreven tot 500.
MagicQ Automation
MagicQ ondersteunt een automatisatiesysteem dat toelaat om automatisch te reageren op zowel
externe als interne geplande events. MagicQ kan externe events triggeren zoals MIDI noten, DMX
input, seriële input, timecode, en de remote contact input. MagicQ kan tevens interne events triggeren
zoals systeem opstarten, shutdown systeem en spanningsuitval. Als extra hier bovenop kan MagicQ
geplande events triggeren.
MagicQ ondersteunt nu een automatisatie venster voor het beheer van alle geautomatiseerde events.
Het Automation venster ondersteunt meerdere levels met elke element als onderwerp van
gespecificeerde parameters.
Elk event triggert een bepaalde MagicQ functie, dit kan een functie op een playback, een Cue Stack,
een Cue, een pagina, een Macro of een layout zijn.
MagicQ kan een parameter nemen van de event trigger en dit doorgeven naar een functie,
bijvoorbeeld het kan de velocity van een MIDI noot event nemen en een playback level triggeren
gebruikmakend van de velocity.

Events
Scheduled
MIDI note
MIDI sysex
Timecode
Remote
DMX input
Serial port
Startup
Shutdown
Power fail
Functions
PB a,r,level
PB level
PB activate
PB release
PB act FULL
PB go
PB back
PB ffwd
PB fbck
PB jump
Stack activate
Stack release
Stack level
Cue activate
Cue release
Cue level
Run macro
Change layout
Change page
Change page release main
Change page release all
Show file naam auto increment
MagicQ ondersteunt nu auto increment van show file namen. Om een automatisch oplopende show
file te starten, bewaart u een show file met het laatste deel van de naam ingesteld op _001. Wanneer
u de volgende maal SAVE SHOW indrukt, zal MagicQ u voorstellen om te bewaren als _002. Drukken
van ENTER om te accepteren, of editeer de naam voor een andere naam.
Denk er aan om accidenteel bewaren van oplopende files tegen te gaan, moeten alle 3 de digits
aanwezig zijn - _1 of _10 wordt niet ondersteund. Wanneer het nummer _999 bereikt zal MagicQ niet
meer automatisch verhogen maar om een andere naam vragen.
Houdt er alstublieft rekening mee dat de auto increment functie zal leiden tot een hoog schijf gebruik.
Het is belangrijk om alle oude versies te verwijderen eens de show afgewerkt is.
Om alle oude revisies te verwijderen van de huidige show file, gaat u naar File Manager, en druk
SHIFT en REMOVE OLD REVS. Dit zal alle revisies van de huidige show file verwijderen die een
lager revisienummer hebben. Het zal NIET de huidige show file verwijderen.
Enable / Disable zones via Cue Stack macro’s
Het is nu mogelijk om zones te activeren en deactiveren (groepen van universes geconfigureerd in
Setup, View DMX I/O, page right) gebruikmakend van Cue Stack macro’s. Om een zone te activeren

gebruikt u de macro H5 en om een zone te deactiveren gebruikt u H6. Bijvoorbeeld om zone 2 te
activeren.
H5/2
Om zone 2 te deactiveren:
H6/2
Andere wijzigingen
Gedrag van Swap mode en Execute venster gewijzigd. Cue stacks geactiveerd van in het Execute
venster (of Stack Store venster) werken nu alsof faders op 100% geplaatst zijn in plaats van als flash
toetsen. Cue stacks geactiveerd van het Execute venster zullen andere playbacks niet meer laten
swappen tenzij dat ze ingesteld zijn als “Flash always swaps”. #0001473
Ondersteuning voor het includen van enkel en alleen een FX van een playback gebruikmakend van
SHIFT + INCLUDE.
Extra bescherming voor het voorkomen van verloren gaan van settings indien de console disc een
volledige power off or reset ondergaat via de witte drukknop.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met reassertion van FX in playbacks.
Macro 100 werkte niet. #003917
Probleem opgelost met Cue Timing bij gebruik van de Mini Wing. Bij sommige systemen was de
system tick rate slechts de helft van de nodige tick rate wat er voor zorgde dat fade tijden dubbel zo
lang duurden. #0000702, #0003620, #0003864
Probleem opgelost met Grab Show in versies 1.5.6.0 en 1.5.6.1.
Probleem opgelost bij gebruik van Edimax USB Wifi interface op MagicQ Pro 2010 consoles, dit was
verbroken in v1.5.4.0 tot v1.5.6.0. Vereist dat de kernel upgegrade wordt naar kernel 3.9.2.0, welke
tevens deel uitmaakt van 1.5.6.2. Setup View System, View Status, Change Software en kies dan het
nummer gerelateerd aan kernel3.9.2.0.
Probleem opgelost bij het zenden van een patch van Capture naar MagicQ. #0003914
Probleem opgelost bij het kopiëren van groepen naar playbacks. #0003828

MagicQ versie 1.5.6.1
Nieuwe functies
Nieuw cue stack macro commando 4H toegevoegd om de screen save functie te stoppen. Indien de
screen saver momenteel actief is, dan zal het scherm opnieuw weergegeven worden. De screen save
timer zal herstart worden.
Opgeloste problemen
Verschillende serieuze problemen van de recente beta versies zijn opgelost sinds 1.5.4.0. We raden
het af om de beta’s 15.4.1, 1.5.4.2, 1.5.4.4 of 1.5.6.0 te gebruiken voor live shows.
•
•
•
•
•

Probleem opgelost dat nieuw aangemaakte paletten incorrect liet werken, waarbij alle
attributen van de paletten nul waardes uitstuurden.
Probleem opgelost met de colour picker op MagicQ consoles.
Probleem opgelost bij gebruik van FX wat een reset veroorzaakte. Meestal van toepassing
voor FX die kunnen toegepast worden op om het even welke attribuut, maar kon ook
gebeuren bij andere FX.
Probleem opgelost met multi console controle, dit werkte niet in 1.5.6.0.
Probleem opgelost met het importeren van paletten wat er voor kon zorgen dat cues, die
gebruik maakten van deze paletten, naar nul waardes gingen.

Probleem opgelost bij MagicQ PC / Mac versies bij gebruik van de on screen faders. Indien de muis
verplaatst werd buiten het faderbereik, dan werd de verkeerde fader gewijzigd.

MagicQ versie 1.5.6.0
Nieuwe functies
Item selectie
Het is nu mogelijk om meerdere venster items te selecteren, die niet aangrenzend zijn, door gebruik te
maken van de CTRL toets. Dit kan gebruikt worden voor het benoemen en kopiëren van items.
In box stijl vensters (zoals Group, Pos, Color, Beam) is het ook mogelijk om op deze manier items te
verwijderen.
Virtule dimmers
Virtuele dimmers hebben nu invloed op het patch level in plaats van op het programmer level. Dit
betekent dat het Output venster, View Heads de virtuele levels zal tonen op de RGB kanalen (d.w.z.
het RGB level vóór dat de virtuele dimmer toegepast wordt).
Het Outputs venster, View Chans, View DMX zal het actuele level tonen van de RGB kanalen (d.w.z.
het level na het toepassen van de virtuele dimmer).
De volledige head kan geselecteerd worden door gebruik te maken van het head nummer. De titelbar
van de Group, Pos, Color, en Beam vensters zal +v tonen voor elke head met een virtuele dimmer.
Het is nu mogelijk om virtuele dimmers toe te voegen aan een head in de Patch, View Heads door één
enkele actie. Plaats de cursor op de head waar u een virtuele dimmer wil aan toevoegen en druk dan
op SHIFT en ADD VDIM. U kunt SHIFT + cursors toetsen gebruiken om meerdere heads te
selecteren.
Virtuele dimmers kunnen enkel en alleen toegevoegd worden aan heads die geen intensity kanaal
hebben. Voor heads met meerdere RGB elementen, zal een virtuele dimmer gemaakt worden voor elk
RGB element.
Virtuele dimmers toegevoegd op deze manier zullen als unpatched weergegeven worden. Houdt er
wel rekening mee dat virtuele dimmers meegeteld worden in het totale aantal kanalen.
Andere wijzigingen
Totaal aantal pixels in de pixelmapper verhoogd naar 16.384 om overeen te komen met het max.
mogelijke aantal heads.
Choose dimmer is verplaatst in het Patch venster naar de Choose Dim/Media toets wat directe
selectie toelaat van Generic Dimmer, Generic LED 3 channel of Media Servers.
Vele personality files toegevoegd en bestaande personality files verbeterd om een nog betere
morphing toe te laten tussen types toestellen. Er zijn nu meer dan 4.400 personalities.
Er is nu extra optie in de desklamp brightness setting (CTRL + soft toets E), genaamd “Always”.
Wanneer deze optie geselecteerd is, zullen de dekslampjes wit blijven, zelfs bij screen save.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met virtuele dimmers - #0000229, #0002337, #0002226, #0001795.
Probleem opgelost bij het drukken van CANCEL bij het herordenen van een FX, kon een blokkering
veroorzaken. #0002132.
De release tijd op een Cue Stack hield geen rekening met de instant vlag van een attribuut. #0002226

Probleem opgelost waarbij drukken van de ALL to FULL toets, bij gebruik van intensity filtering in het
Intensity venster, een reset kon veroorzaken. #0003201
Weergeven van macro’s door gebruik te maken van een toegewezen toets, terwijl een macro lopende
was, voerde de originele functie van de toets uit. #0002429
Preload cues werkte niet bij gebruik van de Crossfader. #0002486
De PC Wing kon zichzelf resetten bij gebruik van de Club master. #0002022
Klein probleem opgelost met ASCII show import. #0003618
Het output View Horiz toonde niet alle informatie indien er slechts enkel heads waren gepatcht.
#0003631
De Autogroup functie werkte niet op dimmers, indien dimmers werden toegevoegd aan een bestaande
show, gemaakt onder een vorige software versie. #0002505
Probleem opgelost met R macro welke geen rekening hield met de release time van alle playbacks.
#0003652

MagicQ versie 1.5.5.0
Dit is een release enkel en alleen voor MagicQ Pro 2010 consoles. Het lost het probleem op bij een
shut down van de console waarbij werd uitgeschakeld alvorens de schijf correct afgesloten werd. Dit
kon als gevolg hebben dat console setting wijzigingen, uitgevoerd juist voor de shut down, verloren
gingen.

MagicQ versie 1.5.4.0
Nieuwe functies
Ondersteuning voor Extra Wings met blauwe displays.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het weergeven van toetsen in Linux versie. #0002337
Probleem opgelost bij het gebruik van ChamSys 4 Port interfaces in ChamNet mode. Dit was enkel en
alleen een probleem in de recente betas.
Probleem opgelost met het unpatchen van een groot aantal toestellen. #0002317

MagicQ versie 1.5.2.0
Nieuwe functies
USITT ASCII file import
MagicQ ondersteunt nu het importeren van dimmer patch, group, cue level en timing informatie van
USITT ASCII files. In het patch venster, View Chans, Import USITT.
MagicQ ondersteunt momenteel niet de import van niet dimmer parameters of meer complexe
toestellen omdat dit fabrikant gebonden is en niet gespecificeerd in het USITT ASCII formaat. Wij
zullen echter met genoegen onderzoeken of we fixtures kunnen importeren komende uit het formaat
van uw console.
Console desk lamp control
De console desklamp helderheid, display helderheid en LED helderheid kan nu aangestuurd worden
als een fixture binnen de programmatie van de show. Patch één “Generic MQlamps” op om het even
welk vrij adres. Het toestel kan nadien unpatcht worden om er zeker van te zijn dat er geen echte
kanaaloutputs beïnvloedt worden. Het toestel heeft de volgende attributen:
activate
master
white desklamp
blue desklamp
main display
wing display
led

stel in op 255 om controle te hebben over de console helderheid (brightness)
master level van helderheid
helderheid van display – 0 is off
helderheid van de LEDs

Denk er aan dat de screensaver nog steeds de display zal uitschakelen.
Andere wijzigingen
Het is nu mogelijk om cues samen te mengen bij het importeren van shows.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met time code record waarbij de cue stack engine tijden niet direct vernieuwd
werden. Wisselen naar een andere pagina en terug forceerde het herladen van de correcte tijden na
een record.
Probleem opgelost met het stoppen van chases na een bepaalde tijd. Dit werd meestal vastgesteld bij
het gebruik van random chases met zeer snelle tijden #002291.

MagicQ versie 1.5.1.5
Nieuwe functies
Keypad copying / Moving cues
Het is nu mogelijk om cues te kopieren en verplaatsen binnen een Cue Stack direct via het numerieke
klavier gebruikmakend van Cue id nummers i.p.v. de cursor toetsen en enter.
Het Cue Stack venster moet openstaan (druk tweemaal de S toets van de playback om dit te openen).
COPY <van Cue id> @ <naar Cue id>
MOVE <van Cue id> @ <naar Cue id>
Bijvoorbeeld om cue id 1.00 te kopiëren naar cue id 3.1, typt u:
COPY 1 @ 3.1
Indien het <naar Cue id> niet gespecificeerd is of groter is dan het laatste cue id in de cue stack, dan
zal de cue gekopieerd worden naar het einde van de cue stack.
Om cue id 1.00 te kopiëren naar het einde van de cue stack, typ:
COPY 1 @
Indien het <naar Cue id> overeenkomt met een Cue id dat reeds bestaat in de Cue Stack dan zal de
cue ingevoegt worden voor deze cue id.
Meerdere cues kunnen gekopieerd/verplaatst worden gebruikmakend van THRU, bijvoorbeeld
COPY 1 THRU 2 @ 3
Cue venster
Het cue venster, view times, simple view toont nu steeds de lijst van mogelijke attributen, zelfs
wanneer er geen heads geselecteerd zijn.
Er zijn nieuwe shortcuts voor het snel openen van het cue venster, houdt de S toets van de playback
ingedrukt en druk de Pos, Beam, Col of FX toetsen. Het cue venster zal geopend worden met de
cursor op het overeenkomstige veld.
Andere wijzigingen
Verbeterde graphics in Normal Mode.
Start splash scherm gewijzigd zodat enkel en alleen de Continue Show toets nog aanwezig is. De
Help en New Show opties zijn verwijderd. Nieuwe shows kunnen gestart worden via Setup, View
Settings, New Show. Help kan geopend worden door het drukken van de HELP toets.
De maximum grid breedte is nu opgedreven tot 1024 pixels.
Kalibratie van het touch screen gebruikt nu 4 punten in plaats van 2 punten voor een betere
nauwkeurigheid en identificatie van geswapte assen.
Het is nu mogelijk om kanalen te verplaatsen in de head editor.
Bij het aanmaken van een nieuwe personality in de head editor, wordt de naam van de range nu
automatisch gegenereerd van het range type.

Opgeloste problemen
Probleem opgelost met het parken van kanalen bij het laden van een show. Indien kanalen geparkt
waren in de vorige show, dan werden de kanalen niet geparkt in de nieuwe show. Herstarten van
MagicQ of een soft reset uitvoeren loste het probleem op.
Probleem opgelost bij gebruik van cue stack macro’s voor het releasen bij pagina wissel
gebruikmakend van het P commando, wanneer de optie Release on Page change ingesteld is. Een
reset kon plaats vinden indien er geen cue stack geprogrammeerd was op de playback van de nieuwe
pagina.
Probleem opgelost met de nieuwe patch offset update waarbij werkte met 8 bit nauwkeirigheid.
Probleem opgelost met het gebruik van encoder wiel E in view palete om meerdere parameters te
wijzigen (meerdere geselecteerd via cursor). #0002211
Probleem opgelost met movies in de pixelmapper waarbij niet de gehele movie file weergegeven
werd. Dit was enkel van toepassing in beta versies 1.5.1.0 tot 1.5.1.2. #0002175
Probleem opgelost met het wisselen van pagina’s op playback en extra wings. Indien toetsindrukken
uitgevoerd waren inde command lijn, andere dan een geldig pagina nummer, bij het drukken van de
PREV PAGE toetsen op de wing, dan kon een reset ontstaan. #0002114
Probleem opgelost met genereren van auto groups op dimmers. #0000537
Probleem opgelost met genereren van center auto groups op grids. #0002068
Probleem opgelost met nummer gedeelte op een extern klavier waarbij geen nummers doorgegeven
werden. #001093
Probleem opgelost bij het bekijken van Setup, View Settings, View Status op Linux PC systemen.
Probleem opgelost wat een reset kon veroorzaken in het media venster bij het kopiëren van layers
zonder een server te selecteren. #0002108
Probleem opgelost bij het labelen gebruikmakend van het on screen klavier, tekst verscheen pas na
het typen van het eerste karakter. Enkel aanwezig in recente beta versies. #0002095
De klavier shortcut voor het openen van het output venster opende het output info venster en niet het
output venster. #0001994
Probleem opgelost bij het updaten van cues waarbij de cue terug kon faden naar de kanaalwaarde.
Beïnvloedde mergen van cues die een default fade in/out tijd hadden. Beïnvloedde enkel en alleen
kanalen die getrackt werden door de cue, die vervangen werden door effectieve waardes in die cue.
Kanalen met harde waardes in de cue werden direct upgedate. #0001542
Probleem opgelost met playbacks op execute wings die releasden bij wijziging van de grand master of
sub master. #0001905
Probleem opgelost met het instellen van 16 bit waardes gebruikmakend van SET en de soft toetsen
wanneer attribute mode ingesteld is op normal. #0002121

MagicQ versie 1.5.1.1
Nieuwe functies
Offset (delta’s)
Ondersteuning toegevoegd voor een snelle methode om een offset toe te passen op een kanaal zoals
pan of tilt offset, of een offset op een kleurenscroller.
Om een offset toe te passen, geeft u de Cue weer en overschrijf dan enkel de parameter, welke u
wenst te offsetten, in de programmer. Druk dan de Update toets. De Update opties zijn gewijzigd en
bevatten nu een extra optie “Patch Offset”. Selecteren van deze optie past een permanente offset toe
op het kanaal in de patch, dit in plaats van individuele paletten en cues te moeten wijzigen.
Om een offset te verwijderen, geeft u de Cue weer, activeer dan de kanalen in de programmer (houdt
SET ingedrukt en raak de encoder aan om een attribuut te activeren of houdt de * ingedrukt en druk
SET om de volledige head te activeren). Druk dan de update toets en selecteer “Patch Offset”.
Offset wordt enkel toegepast op LTP kanalen, niet op http (intensity) kanalen.
Het Output venster toont kanalen met offset in een groene kleur.
Het patch venster toont toegepaste offsets voor pan en tilt in het Pan Offset en Tilt Offset veld.
Andere wijzigingen
Waarschuwing toegevoegd bij een hoog disc gebruik en verbeterde status informatie betreffende disc
gebruik.
Status venster toont nu de status van “Shift en “Ctrl” wanneer deze toetsen ingedrukt zijn.
Opgeloste problemen
MagicQ PC voor Windows, MagicQ graphics kon stoppen met werken na een tijdje constant wisselen
tussen vensters of bij geautomatiseerde weergave. Dit betreft enkel de versies 1.5.0.1 tot 1.5.1.0. Wij
raden aan om terug te stappen naar een niet geaffecteerde versie. (#0001931, #0001805)
De Pixel Mapper live feed functie was verbroken, enkel in versie 1.5.1.0. (#0001977)
Recorden van TC d.m.v. de RECORD TC functie was verbroken, enkel in versie 1.5.1.0. (#0001997)
Bij gebruik van playbacks ingesteld in Cue Stack opties op “All channels controlled LTP” en reassert
optie “All inc tracked”, werkte reasserting playbacks niet altijd correct, soms werd er gesnapt in plaats
van gefade. (#0001988)
Recorden van de DMX input werkte niet zoals verwacht bij gebruik van de Hog II Warp mode of om
het even welke mode die de Record Option toolbar toonde. (#0001895)
Probleem opgelost met het patchen van media servers gebruikmakend van de CHOOSE MEDIA
SERVER methode, bij media servers die meer dan 1 universe nodig hebben, MagicQ patchte over de
universe grenzen heen. (#0001228)

MagicQ versie 1.5.1.0
Nieuwe functies
Herordenen FX
Het is nu mogelijk om de heads opnieuw te sorteren in een FX, zonder het FX opnieuw te moeten
maken. Druk de REORDER FX toets in de programmer, View FX. MagicQ zal u nu de keuze van de
verschillende rangschikkingen aanbieden, Normal, Reverse, Into Centre, Centre Out, Random.
Normal zal steeds terugkeren naar sortering volgens headnummer.
Denk er aan, indien de huidige selectie verschillend is van deze in de Cue, dan zal deze automatisch
gebruikt worden als de nieuwe volgorde, in plaats van te vragen om een volgorde.
Om plaats te maken voor deze nieuwe optie, is de Record Options soft toets nu enkel en alleen
beschikbaar in View Levels en View Times. U kunt toegang krijgen tot de Record Options, wanneer u
wenst te recorden, door het drukken van SHIFT + RECORD, of in Hog II Warp via de record options
toolbar.
Synchroniseren van Cue Stacks
Nieuwe Cue Stack opties toegevoegd voor het synchroniseren van twee of meer Cue Stacks. Stel de
"Sync next playback to this one" optie in. MagicQ laat de Cue id's in de Cue Stack overeenkomen
zodanig dat het mogelijk is om een verschillend aantal Cues in de stacks te hebben. Indien er geen
Cue id overeenkomst is in de volgende Cue Stack, dan zal deze op de huidige Cue blijven.
Het is mogelijk om meerdere Cue Stacks te synchroniseren aan één master Cue Stack door het
instellen van de optie "Sync next playback to this one" op de master en elke volgende Cue Stack,
behalve voor de laatste in de rij. MagicQ probeert de Cue id's te laten overeenkomen, binnen elke Cue
Stack, met de master Cue Stack.
Boodschappen versturen naar consoles
Het is nu mogelijk om tekst boxen te versturen vanuit Cues in een Cue Stack. Geef eenvoudig een
tekst in bij het "comment" veld in de Cue van de Cue Stack en laat het beginnen met een !. Wanneer
deze Cue uitgevoerd wordt, zal de tekst box getoond worden.
In Setup, View Settings, View Windows is er een nieuwe optie, Message Window. Dit bepaalt waar de
boodschappen getoond worden (hoofdscherm, extern scherm 1, extern scherm 2) en of er al dan niet
een boodschap gestuurd wordt naar andere consoles.
Instellen van "Net Only" resulteert er in dat boodschappen enkel gestuurd worden over het netwerk,
en niet getoond worden op de console waar de Cue uitgevoerd wordt.
Standaard wordt de boodschap direct getoond en wordt weer gesloten na 5 seconden. De vertraging
waarmee de boodschap verschijnt en de tijd dat ze zichtbaar blijft kan ingesteld worden door gebruik
te maken van parameters tussen het !.
!<delay>,<show length>!
!10!Hello World

// Vertraging van 10 seconden vooraleer de boodschap getoond wordt.

!10,20!Hello World
// Vertraging van 10 seconden vooraleer de boodschap getoond wordt,
boodschap wordt 20 seconden getoond.
!00!Hello World

// Toont de boodschap en sluit de box niet.

Indien de commentaar met een !! start in plaats van een ! dan zal de console een alarm geven en de
boodschap tonen. Her alarm flasht de intensiteit van het hoofdscherm en de console lampjes, om uw
attentie te trekken.

Boodschappen kunnen direct vanaf het klavier gestuurd worden door de tekst in te geven
voorafgegaan door een ! of een !!.
Verbeteringen in de Pixel Mapper
Het is nu mogelijk om patronen weer te geven specifiek op multi element heads zoals de Cromlech
Jarags (5x5 dimmers) of andere vierkante LED tegels. Indien het Pos FX ingesteld is op "Mult Head",
dan zal om het even welke media, tekst of FX op die laag toegepast worden op de individuele multi
heads, dit in plaats van over de volledige grid. Hetzelfde beeld zal geplaatst worden op alle multi head
elementen. Voor het beste resultaat, is het best dat de grid gemaakt is uit toestellen met dezelfde
grootte en verspreid met gelijkaardige onderlinge afstanden.
In de Auto Groups functie in het Outputs venster, Plan View is een optie toegevoegd die de
mogelijkheid geeft om groepen te genereren voor elk van de multi heads in de geselecteerde grid.
Deze groepen kunnen dan in een grid van groepen gebruikt worden om zo een intensity of kleuren
chase over alle multi heads uit te voeren. Door de eerste layer te gebruiken als een een grid met
heads, de tweede layer als een grid van groepen, met Colour mode ingesteld op multiply FX bij de
individuele multi heads en op alle heads, kunt u deze met elkaar mengen.
Het aantal groepen werd opgedreven van 1000 naar 5000. Dit laat een groot aantal van multi head
fixtures toe, allen met individuele groepen voor de hele fixture.
Het aantal output grids is verhoogd naar 100.
Het is nu mogelijk om de snelheid van een PixelMapper FX aan te passen door de S-toets ingedrukt te
houden en aan de X encoder te draaien. Denk er aan, indien de Cue ook een standaard FX bevat,
dan zal de snelheid van het standaard FX aangepast worden, niet de speed van het Pixelmapper FX.
Playbacks met hun faders ingesteld op Controls FX Speed, zullen nu zowel de Pixel Mapper FX speed
als de standaard FS speed regelen.
Het is nu mogelijk om in/uit te zoomen op de Pixel Map in het View Grid venster.
Het is nu mogelijk om objecten te verplaatsen gebruikmakend van de X en Y encoder in View Grid of
eveneens door de MOVE toets te gebruiken.
Nieuw Tile effect toegevoegd aan de Pixel Mapper. Gebruik encoders B en D om het aantal
verdelingen te maken (is het aantal van horizontale en verticale delen).
Roterende lijn en halve roterende lijn effect toegevoegd aan de Pixel Mapper. Het aantal roterende
lijnen en de breedte van de lijnen kan ingesteld worden met encoder B en D.
Nieuwe expanderend vierkant effect toegevoegd aan de Pixel Mapper. Het aantal vierkanten en de
breedte van de lijnen kan ingesteld worden via encoder B en D.
Een nieuw lettertype van 5 pixels hoog is toegevoegd speciaal voor gebruik op de Chromalech
Jarags. Dit lettertype zal automatisch gebruikt worden indien de grid 5 pixels of minder dan 5 pixels
hoog is.
User Waveform FX
In het FX Editor venster (FX venster – Edit FX) is het nu mogelijk om een user FX te extracten uit een
show file en te bewaren op de console. Druk de EXTRACT USER FX soft toets.
Het is mogelijk om alle user Waveform FX te verwijderen van een console. Druk SHIFT + REMOVE
USER FX.
Andere wijzigingen
Verbeterde Board test mode zodat in de titel nu aangegeven wordt hoe u deze mode kunt verlaten.

Actie van de  toets verbetert, zodat ingedrukt gehouden SHIFT of CTRL toetsen gereset worden.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met 16 bit positie fades bij het gebruik van pan of tilt offsets, verschillend van nul,
in het patch venster. Soms schokte de fade lichtjes bij trage fades. De grote van het schokken hangt
af van de offset. Indien er geen pan of tilt offset is ingesteld (standaard is geen) dan is er geen
probleem.
Probleem opgelost bij gebruik van Cue Stacks getriggered van een Cue Stack macro gebruikmakend
van de E en F commando’s, of bij remote commando’s wanneer de Cue Stack een release time had
en stomping enabled was. Playbacks konden verloren gaan en eventueel een “no free playbacks”
boodschap kon getoond worden. Dit trad enkel op indien stomping enabled was (default = disabled).
Probleem opgelost met instellen van DMX adressen in omgekeerde volgorde bij Theatre/Hig II Warp
mode.
Probleem opgelost bij het instellen van FX crossfade op individuele head in het Cue venster.

MagicQ versie 1.5.0.7
Nieuwe functies
Catalyst
Verbeterde Catalyst personality en personality thumbnail ophaling. Het originele thumbnail
ophalingslogaritme is nog steeds beschikbaar door het versienummer in te stellen in Setup, View
System, View Media, op 1. Elk ander versienummer zal het nieuwe algoritme gebruiken.
Morphen van heads bestaande uit meerdere delen
MagicQ ondersteunt nu volledige morphing tussen heads bestaande uit meerdere delen, van
enkelvoudige head naar head met meerdere delen, en van head met meerdere delen naar
enkelvoudige head.
Bij het morphen tussen heads met meerdere delen, wanneer de nieuwe head minder delen heeft dan
de originele head, zal de overschot in de originele head genegeerd worden. Indien de nieuwe head
meer delen heeft dan de originele head, dan zal de overschot in de nieuwe head herhaald worden als
delen van de originele head.
Dit laat toe om makkelijk te wisselen van mode voor heads met meerdere delen, wat voorheen niet
mogelijk was, zoals bijvoorbeeld wisselen tussen een Thomas Pixeline van 18 pixel naar 9 pixel mode,
of bij het wisselen van een Chromelec Jarag van 25 naar 31 kanaalsmode.
Iconen
Toekennen van iconen gewijzigd zodat het dichter aanleunt bij het toekennen van namen. Druk SHIFT
+ SET en kies dan een venster item of playback waarvoor u het icoon wil toekennen. Eens het icoon
gekozen is, wordt het direct toegewezen aan het item zonder dat u op ENTER hoeft te drukken.
Verwijderen van intensiteit levels in een Cue
Ondersteuning voor het verwijderen van intensiteit levels, direct uit de Cue in het Cue venster.
Eveneens toegevoegd, een snelkoppeling voor het verwijderen van een intensiteit uit een Cue, te
vergelijken met de bestaande snelkoppeling voor het toevoegen van een level aan een Cue.
Momenteel kunt u een level toevoegen aan de huidige Cue van een Cue Stack door de S-toets
ingedrukt te houden en het nieuwe level in te geven voor dat kanaal, bijvoorbeeld houdt de S
ingedrukt en typ 1 @ FULL ENTER.
Om het level te verwijderen in de huidige Cue van een Cue Stack, houdt de S-toets ingedrukt en stel
het kanaal in op het level, bijvoorbeeld houdt de S ingedrukt en typ 1@.. ENTER.
Opgeloste problemen
Vastlopen van MagicQ consoles opgelost, dat kon optreden bij het gebruik van de timers en tellers in
de Pixel Mapper. Dit probleem was niet van toepassing in de Windows versie. #0001244
Probleem van vastlopen opgelost bij gebruik van ChamNet. Dit trad op wanneer devices ingesteld
waren in ChamNet mode of wanneer het Net Manager venster open stond. Meestal vastgesteld bij
MagicQ Rack Mount systemen maar kon ook optreden bij MagicQ consoles. Alle gebruikers die
ChamNet gebruiken dienen up te graden naar deze versie.
In sommige gevallen kon de web log file (magicweb.log) zeer groot worden en voor ruimte problemen
zorgen op de harde schijf. Gebruikers kunnen de web log wissen op gelijk welk moment via de File
Manager.

Automatische activatie van PB1 bij het opstarten werkte niet bij MagicQ consoles. Alle andere activatie
methodes werkten goed. Het is mogelijk dit te omzeilen door gebruik te maken van een automatisch
geactiveerde macro 1 of Cue Stack 1. #0001094
Probleem opgelost met faders bij gebruik van de instelling “HTP Always active” samen met een
release tijd. Indien de Cue stack was ingesteld als default playback en de playback was niet van Page
1, dan werd de playback niet correct gereleased en kon ongewenst naar 100% gaan na een bepaalde
tijd.
Probleem opgelost met Playbacks waarvan de prioriteit ingesteld is op “Above Programmer”. HTP
kanalen op deze playbacks werden nog steeds overschreven door de programmer.
Profielen en full screen Execute venster waren niet samen ondersteund. Nu zal het profiel het Execute
venster in Full screen laden. #000056

MagicQ versie 1.5.0.2
Nieuwe functies
Nieuwe merge optie in Patch – “Mul-In”. Deze optie vermenigvuldigt de ontvangen input met de
console waarde van het kanaal. MagicQ kan daarom gebruikt worden als een DMX aanpasser om het
level van individuele kanalen of groepen aan te passen.
Mergen van paletten
Het is nu mogelijk om paletten te mergen van om het even welke andere show. U kunt de paletten van
een specifieke head selecteren of van alle heads welke overeenkomen met uw huidige show.
Het is mogelijk om Position, Beam of Colour paletten te selecteren, of combinaties van de drie
attribute banken.
Om paletten te importeren, drukt u de LOAD PALETTES soft toets in het View Palet venster. Als
alternatief kan in Setup – View Settings de SHIFT + IMPORT SHOW soft toets indrukken en selecteer
Palettes.
Mergen van shows
Wanneer u SHIFT + IMPORT SHOW selecteert, toont MagicQ nu eenvoudigere menu opties zijnde
Entire Show, Palettes of Advanced.
Entire Show laadt de volledige show als aparte fixtures, d.w.z. toevoegen aan de show. Dit is zoals in
de vorige versies indien alle import opties selecteerde.
Palettes laat u toe om enkel de paletten te laden van de geïmporteerde show file. Er zijn nog verdere
opties voor het kiezen van enkel bepaalde heads en of de Position, Colours en beams dienen geladen
te worden.
Advanced voorziet de gebruiker van alle opties zoals in de vorige versie. Het is nu ook mogelijk om de
data te laden van enkel en alleen de geselecteerde head types van de geïmporteerde show file.
Het mergen is ook verbeterd wanneer u shows merged met Execute vensters en keyboard macro’s
erin.
Bij het mergen van show data zonder de patch, zal MagicQ nu alle data laden voor alle heads die
overeenkomen tussen de shows i.p.v. te stoppen van zodra er één niet overeen kwam.
Layout views
De standaard Layout views 2, 3, 4 en 5 zijn nu verwijderd om de gebruiker de mogelijkheid te geven
deze zelf te gebruiken.
Het is nu mogelijk om layouts een naam te geven volgens de standaard MagicQ syntax; SET
<selecteer item><geef naam>. Voorheen moest de naam eerst ingegeven te worden op de command
lijn alvorens SET te drukken.
Het is nu mogelijk om layouts 1, 2, en 3 te benoemen of te verwijderen via de 3 fysieke reserve
toetsen.
Console wing ID’s
Bij gebruik van MagicQ consoles met meerdere Playback/Extra wings (of meerdere Execute wings) is
het nu mogelijk om een Wing ID in te stellen voor elke Wing. Het nodige Wing ID kan ingesteld worden
in Setup, View Wings om er zeker van te zijn dat de wings correct geïdentificeerd worden en de juiste
playbacks bedienen. Voorheen konden wings omgewisseld worden indien er één gereset werd of
wanneer ze aangeschakeld werden in een andere volgorde.

Noteer dat de Wing ID’s enkel ondersteund worden bij nieuwe wings met de meest recente Wing
firmware. Het Wing ID wordt ingesteld door de reset toets ingedrukt te houden onder de armsteun van
de Wing terwijl u de onderste Page Up en Page Down toetsen ingedrukt houdt van de wing.
Wij kunnen de fimware gratis updaten van alle playback wings die zowel op de bovenste als op de
onderste bank een GO toets hebben.
Andere wijzigingen
Kleurenschema. Het gele kleurenschema is nu achterhaald. Het is nog steeds selecteer baar voor
gebruik in extreme zonlicht condities, maar zal gereset worden naar het normale kleurenschema
wanneer een nieuwe show geladen wordt.
Opgeloste problemen
De “.” Toets werkte niet bij remote devices zoals de iPhone/iPad/Android.
Probleem opgelost met lamp on/off/reset shotcuts geïntroduceerd in v1.5.0.1. De shortcuts
beïnvloedden foutief alle heads i.p.v. de geselecteerde heads.
Verbeterde melding op remote devices om uit te leggen dat drukken van 1 = yes, terwijl 0 = no.
Probleem opgelost met het morphen van een head met CMY (of RGB) maar zonder kleurenwiel naar
een head met CMY (RGB) en een kleurenwiel. De Cyan basis waardes werden gekopieerd naar het
kleurenwiel. Om het even welk FX op Cyan (Red) werd gewijzigd naar Col 1 i.p.v. Cyan.
Probleem opgelost met timecode over ArtNet in recente versies. De boodschappen zenden en
ontvangen was niet juist en zorgde voor verwarring in de tijden. Dit is opgelost in v1.5.0.2, maar zowel
de uitsturende console als de ontvangende consoles moeten upgegrade worden. #0001769.
Probleem opgelost met Magic Wand ondersteuning. Vanaf versie v1.4.9.1 tot v1.5.0.1 werkte enkel
nog het Magic Wand II protocol. Nu worden beide protocols ondersteund.
Probleem opgelost met Execute wing ingesteld in Execute mode voor de bovenste toetsen. De flash
functie werkte niet correct. #0001644.
Probleem opgelost met toetsen op Extra wings of Execute wings wanneer de flash ingesteld is op
toggle en er geen release time is. #0001729.

MagicQ versie 1.5.0.1
Nieuwe functies
Het is nu mogelijk om heads te morphen van een multi part head naar een enkelvoudige head,
bijvoorbeeld van een Pixeline 1044 naar generic LED, of van Showtec sunstrips naar Generic Dimmer.
Noteer dat het nog niet mogelijk is om te morphen van een enkelvoudige head naar een multi part
head.
Keypad shortcuts toegevoegd voor lamp on/off en reset van toestellen. Deze shortcuts werken ook op
de ChamSys Remote app op iPhone/iPad/Android. Selecteer de heads en dan
*++
*-*//

Lamp on van de geselecteerde heads
Lamp off van de geselecteerde heads
Reset van de geselecteerde heads

Mark Cues worden nu nog beter aangegeven met highighting.
Bij het instellen van fade tijden in de Cue Stack, wanneer een cue al fade tijden bevat, zullen enkel de
attributen (Pos, Col, Beam, FX) tijden wijzigen die verschillend zijn van nul.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Cue Stack venster in View Options of View Defaults. Wijzigen tussen
Chase/Cue Timing kon ervoor zorgen dat de venster data niet correct weergegeven werd. Wisselen
van venster hernieuwd de data en toont alles weer correct.
Probleem opgelost met het wisselen tussen sub menu tabs in het Setup venster, soms werd de
nieuwe sub tab menu niet correct opgelicht, nochtans de data in de vensters werd correct
weergegeven. # 0000439
Probleem opgelost bij het gebruik van zowel een Execute Wing en een Playback/Extra Wing op een
systeem, indien de Execute Wing voor de Playback wing in de lijst van wings stond, dan werkte het
niet zoals het moest.
Probleem opgelost bij het gebruik van Group Master tezamen met Cue Stacks ingesteld op “All
Channels Controlled LTP”. Bij gebruik van GO op verschillende Cue Stacks, dippen de kanalen naar
beneden alvorens naar het correcte level te gaan.
Power off timer verlengd bij Pro 2010 consoles aangezien de power off occasioneel uitgevoerd werd
alvorens het Linux operating system de shut down had uitgevoerd.

MagicQ versie 1.5.0.0
Nieuwe functies
32 Universes
De software ondersteunt nu 32 universes voor MagicQ Pro 2010 consoles. MagicQ Pro consoles en
MagicQ Rack Mount Network consoles blijven verder 18 universes ondersteunen.
MagicQ software voor Windows, Mac en Linux ondersteunen eveneens 32 universes. Dit verzekert dat
shows ontworpen voor gebruik op Pro 2010 consoles kunnen offline geprogrammeerd worden, en ook
kunnen gebruikt worden als back-up in geval van problemen met een console.
iPhone/iPad applicatie versie 2
Ondersteuning toegevoegd voor versie 2 iPhone / iPad app. De versie 2 app laat toe om elke
parameter te bedienen via encoder wielen in MagicQ en niet enkel en alleen pan en tilt. Als extra is
het nu ook mogelijk om de MagicQ vensters te bekijken inclusief het Patch- en Outputs venster via de
app.
De versie 2 bevat nu speciale views voor de resolutie van de iPad. De applicatie zal automatisch
detecteren welk product gebruikt wordt en de views aanpassen.
Personalities en Real World waardes
MagicQ is zo aangepast dat het nu mogelijk is om de attributen weer te geven in werkelijke waardes
i.p.v. de 0-255 DMX waardes. Bijvoorbeeld pan en tilt kunnen nu getoond worden in graden.
De personalities zijn hernoemd zo dat alle personalities nu bewaard worden in het formaat
manufacturer_name_mode.hed.
Het is mogelijk om alle oude personalities te verwijderen (en alle door de gebruiker gecreëerde
personalities) door het drukken van SHIFT en REMOVE HEADS in de File Manager. Dit verwijdert alle
oude heads en creëert weer de heads uit de heads.all file. Zorg er voor, dat u van alle door u zelf
gecreëerde heads, een back-up neemt op USB of een ander systeem alvorens de oude personalities
te verwijderen. Show files blijven perfect werken ook al zijn de oude personalities verwijderd!
De Personalities in de ChamSys bibliotheek zijn nu beveiligd tegen het per ongelijk wijzigen. MagicQ
vraagt om bevestiging alvorens de wijzigingen aan te brengen aan de personalities. In de Head Editor,
worden originele ChamSys personalities aangegeven met een “LO” in de titel. Indien de personality
gewijzigd geweest is, zal enkel “L” getoond worden.
Opgeloste problemen
Probleem opgelost met Pixel Mapping op moving heads met CMY kleurenmenging. T.o.v. RGB
kleurenmenging werden de kleuren van deze heads geïnverteerd. Nu is het mogelijk om zowel CMY
als RGB toestellen te mengen in één grid en de kleuren zullen gemapt worden zoals verwacht
(#0000968, #0001193).
Probleem opgelost met pixelmapping waarbij er geen melding gegeven werd indien er teveel layers
gepatcht werden. Nu wordt een foutmelding gegeven indien er teveel pixelmap layers gepatcht
worden via Outputs venster – Grid View. Het aantal gepatchte pixelmap layers wordt getoond in
Setup, View Status, Show Data (#0000122).
Playbacks op de playback toetsen van de Extra wing en Execute wing ingesteld op toggle, werden
gereleased bij het drukken van de DBO toets of indien de master fader verplaatst werd (#0001021,
#0001550).
Bij het runnen van Cue Stacks vanuit het Execute venster, had het wijzigen van de chase speed niet
onmiddellijk effect (#001408).

Bij het kopiëren van meerder groepen naar het Execute venster, bleef de cursorselectie in het groep
venster actief na dat de kopie uitgevoerd was, wat zorgde voor verwarring bij het selecteren van
heads. MagicQ wist nu de cursor selectie na een move, copy of remove (#0001526).
Probleem opgelost met het oproepen van lay-out views waarbij de offset in het venster niet opnieuw
opgeroepen werd. Dit was van toepassing in recente bèta’s.

