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ChamSys Ltd
Deze handleiding is gemaakt voor operators van MagicQ om hen te helpen bij het snel en
effectief aanleren bij het gebruik van het systeem. Ze is geschreven door en voor lighting
designers. De lezer wordt veronderstelt een basis kennis te hebben van het concept licht en
licht controle systemen.
De handleiding start met een inleiding tot MagicQ licht consoles en hun kenmerken, functies
en concepten. Nadien wordt er overgegaan naar een gedetailleerde bschrijving van patchen,
programmeren en bedienen.
De lezers die krap in tijd zitten en enkel snel willen uitzoeken hoe snel te programmeren,
lezen best de snelstart handleiding.
ChamSys Ltd

De kenmerken en functies van de MagicQ software en consoles en de ideeën hierin vervat,
zijn eigendom van ChamSys Ltd. De console is bedoeld voor bediening van lichtsystemen.
Geen garantie wordt geuit of geïmpliceerd betreffende het gebruik van de MagicQ software of
licht consoles. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard betreffende de nauwkeurigheid van de
informatie verwerkt in deze handleiding.
De MagicQ software en licht consoles worden geleverd, ontworpen en gebouwd door
ChamSys Ltd.
Producten die ChamSys Ltd. software en firmware bevatten, omvatten eigendomsinformatie
en zijn onder licentie. Deze producten zijn niet verkocht en mogen op geen enkele manier
gedupliceerd worden.
ChamSys Ltd. garandeert niet de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van om het
even welke informatie of producten en is niet verantwoordelijk voor enige fouten, tekorten of
het resultaat dat bekomen wordt door het gebruik van deze informatie of producten.
ChamSys Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen voortvloeiende uit het
verkeerdelijk of misbruik van zijn apparatuur. De apparatuur is ontworpen om te voldoen aan
alle huidige reglementeringen in de UK, voor elektrische producten.
Geen enkel apparaat of software, geleverd door ChamSys Ltd., mag gebruikt worden in
levensgevaarlijke situaties of waar de mogelijkheid bestaat levens in gevaar te brengen of in
situaties waar schade kan berokkend worden.
ChamSys Ltd. reserveert het recht om wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen of het
beëindigen van sommige of alle van hun producten of services zonder voorafgaande melding,
en wij adviseren klanten om de laatste versie van relevante informatie te verifiëren, alvorens
het plaatsen van bestellingen, en dat de informatie waarop men vertrouwd up to date en
volledig is. Alle producten worden verkocht volgens de verkoopsvoorwaarden en
verkoopscondities geldig op het ogenblik van kennisgeving van bestelling, inclusief de
garantie, patentovertreding en beperking van wettelijke aansprakelijkheid. Sommige van de
beschikbare functies van producten kunnen toegevoegd worden gedurende de levenslijn van
het product.
De ChamSys Ltd. reeks van producten voldoen aan de EU richtlijnen waar van toepassing,
bijvoorbeeld de EMC en LVD richtlijnen, zoals neergelegd bij de Europese Commissie.
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ChamSys Ltd. heeft de politiek van regelmatige testen uit te voeren op de producten, om er
zeker van te zijn dat de productie eenheden blijven voldoen aan deze specificaties.
ChamSys Ltd. zal geen materiaal voor herstelling aanvaarden indien de sticker met het
serienummer verwijderd of onleesbaar gemaakt is. Dit geldt eveneens voor herstellingen
onder garantie. Zie verkoopsvoorwaarden en verkoopscondities voor meer details.
Alle andere producten zijn merknamen of geregistreerde merknamen van hun respectievelijke
eigenaars.
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, verdeeld of verzonden, of
opgenomen worden in een informatiesysteem, of vertaald in om het even welke taal zonder
voorafgaandelijk schriftelijke toelating van ChamSys Ltd.
Copyright 2014 door ChamSys Ltd. en Audio Visual Lighting bvba. Alle rechten zijn
gereserveerd.
www.chamsys.co.uk
www.chamsys.be
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1. Inleiding
MagicQ ondersteunt een uitgebreide reeks van kenmerken, om de lightdesigners de
mogelijkheid te geven, snel en gemakkelijk hun vernieuwende en fantasierijke ideeën te
verwezenlijken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tweehonderd zesenvijftig - 512 kanalen universes (131.072 kanalen)
Tot en met 202 playbacks
DMX512, Art-Net I, II en III, IV, sACN, Pathport, en Shownet.
Uitgebreide personality bibliotheek
Ingebouwde personality editor
Ingebouwde pixelmapping
Geavanceerde media server controle
Kleuren mixing bibliotheek, inclusief Lee en Rosco filters
Flexibele controle van zowel intelligent licht als conventioneel licht
Klonen en morphing van toestellen
Duizenden Cues en Cuen Stacks
Benoemen van alle items
Virtueel ongelimiteerde show opslagruimte en menging van shows
FX generator met uitgebreide FX bibliotheek
Directe controle van elke chase/FX parameter
Volledig functionele Pc/Mac versie
3D paletten en tracker ondersteuning
Allesomvattende Multi-console netwerking
Remote controle via consoles, tablets en telefoon applicaties
Export en import van patch data naar spreadsheets of databases
DMX input, over-ride, merge en test optie

MagicQ is ontworpen om zo flexibel mogelijk te zijn, zodat ze kan gebruikt worden voor
voorgeprogrammeerde shows, tours, theaters, clubs,… Alle parameters kunnen gewijzigd
worden dmv het indrukken van één toets.
Gemakkelijkheid in gebruik en snelheid in programmering waren de prioriteit bij het
ontwerpproces, dit verzekert dat de light designer een show kan patchen en programmeren in
een minimum van tijd, zonder complexe toets opeenvolgingen en menu’s met meerdere
niveaus.
De eerste hoofdstukken van deze handleiding geven een overzicht van MagicQ, waaronder
scènes, chases, FX enplaybacks. Wenst u direct te starten met het programmeren van een
show, ga dan onmiddellijk naar het Snel start hoofdstuk.

1.1. MagicQ software en consoles
MagicQ software draait op Pc’s, Mac’s en MagicQ consoles en dezelfde functies en
gebruikersinterface is beschikbaar op alle systemen.
MagicQ software laat toe shows voor te programmeren op een PC (Windows, MAC of Linux),
wat de light designer de mogelijkheid geeft zijn shows op voorhand aan te maken.
Transfereren van de show data tussen de PC en de console kan via USB geheugen sticks, of
direct via een netwerk connectie.
MagicQ PC/MAC ondersteunt dezelfde mogelijkheden en gebruikersinterface als de fysische
consoles, wat het gemakkelijk maakt om van het ene product naar het andere over te
schakelen. MagicQ PC/MAC kan eveneens gebruikt worden om complete shows aan te
sturen, als back-up van de hoofdconsole of als onafhankelijke controller.
De MagicQ licht consoles zijn beschikbaar in verschillende modellen welke allen met de
krachtige MagicQ software op een Linux operating systeem werken, wat een betrouwbare
werkomgeving s voor programmering en weergave van shows. Een show kan
geprogrammeerd worden op het ene model en weergegeven worden op een ander model.
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MagicQ ondersteunt 202 playbacks in totaal, welke kunnen aangesproken worden via de
fysische playbacks of via het touch screen. De verschillende modellen MagicQ consoles
hebben een verschillend aantal fysische playbacks en toetsen, wat mogelijk maakt dat de
console aangepast wordt aan de grootte van de show.
Wanneer u een MagicQ USB wings aansluit aan MagicQ PC/MAC bekomt u de
mogelijkheden voor playback en programmering van de MagicQ consoles (faders, encoders
en toetsen), maar dan als lichtgewicht oplossing.
DMX512 seriële uitgangen zijn beschikbaar via de MagicQ software op PC/MAC
gebruikmakende van de MagicDMX interface, direct van alle MagicQ consoles en van de Mini
Wing, PC Wing en Maxi Wing.
MagicQ ondersteunt Art-Net I, II, III, IV, Pathport en streaming sACN netwerk outputs via PC,
Mac of MagicQ consoles. MagicQ consoles hebben meerdere netwerkpoorten voor connectie
met Art-Net, Pathport en sACN installaties.
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1.2. MagicQ MQ500 Stadium console

De MagicQ MQ500M Stadium is de nieuwste console van ChamSys, ontwikkeld om te
operaten op het hoogste niveau van show controle. MagicQ MQ500M Stadium laat toe shows
te ontwerpen van concept tot realiteit, inclusief licht, media, led en stage design.
MQ500M belangrijkste functies:
- 256 universes on board direct van de console zonder de noodzaak van een externe
processing.
- Gemotoriseerde playback faders en playback encoders.
- Toetsen met achtergrondverlichting, verlichte faders en encoders.
- Twee multi-touch displays in full HD met instelbare kijkhoek en gesture ondersteuning
- Ingebouwde MagicVis 3D visualiser met hoge kwaliteit beam en gobo rendering
- Dimmer wiel en 100mm split cross-faders voor theater toepassingen
De foto hieronder toont de aansluitingen op de MagicQ MQ500 Stadium console.
De MQ500M achterwand heeft:
- 4 poort netwerkwitch
- 4 directe DMX outputs
- LTC in en out
- Midi in en out
- Remote input
- RS232 poort
- DVI-D monitor output
- Audio input
- 3x USB poort
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1.3. MagicQ Compact series

In 2020 bevatten de MagicQ Compact series, de MagicQ MQ50, MagicQ MQ70 en MQ80
consoles tezamen met de MagicQ Extra Wing voor extra faders.
Vorige modellen bevatten de MQ40N, MQ60 en de originele MQ70.

1.4. MagicQ Wings voor gebruik met PC/Mac
De MagicQ Mini Wing, MagicQ PC Wing en MagicQ Maxi Wing kunnen direct aangesloten
worden aan een PC of Mac. De PC of Mac draait de MagicQ software en verwerkt de cues,
terwijl de wing werkt als een fysisch oppervlak met faders, toetsen, encoders en DMX
uitstuurt.

1.5. Aansluiten
Alle MagicQ console en SnakeSys interfaces hebben een voeding met automatische detectie
spanningsbereik en kunnen 110V tot 240V AC accepteren via de blauwe powercon
connector.
•
•
•
•

Sluit de voedingskabel aan op de powercon, genaamd Line Input.
Plaats de console lamp(en) op de console connector(en).
Sluit het keyboard aan op de connector van de achterwand, genaamd KEYBOARD).
Sluit eventuele externe monitors aan.

MagicQ Pro 2010, Pro 2014 en Compact consoles ondersteunen USB keyboard en muis. Het
is niet nodig om een muis aan te sluiten. De muis is enkel en alleen nodig indien het touch
screen beschadigd is.
Denk er aan dat de voedingskabel dient aangesloten te worden alvorens alle andere
connectors en altijd dient aangesloten te blijven, gedurende dat andere, zoals DMX, netwerk,
serieel, USB, video aangesloten zijn aan de console. Dit verzekert dat de console correct
geaard is.
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1.6. DMX aansluitingen
De MagicQ Pro, Pro 2010, Pro 2014 en Compact serie consoles hebben 4 directe DMX
outputs op de achterwand zodat u de DMX kabels direct kunt aansluiten op de console.
Als alternatief kunt u verbinding maken met een netwerk gebruikmakend van Art-Net,
Pathport of sACN streaming DMX protocols en externe ethernet naar DMX convertors
gebruiken om DMX uit te sturen.
De Netwerk poorten op de MagicQ consoles hebben allen auto MDI/MDIX detectie, dus zowal
normale als gekruiste netwerkkabels kunnen gebruikt worden om andere netwerk apparaten
aan te sluiten. De meeste moderne laptops en computers hebben evneens MDI/MDIX
detectie.
ChamSys biedt een reeks van ethernet naar DMX convertors, met als merknaam SnakeSys.
Deze kunnen gebruikt worden om om het even welke van de 200 Art-Net of sACN streaming
DMX universes uit te sturen via DMX512 serieel. Voor systemen die alle 64 universes nodig
hebben via DMX512, kunnen meerdere interfaces gebruikt worden via netwerk switchen.

1.7. Opstarten
Om de consoles op te starten, drukt u de power switch in achteraan de console. De blauwe
leds op de S-toetsen zullen één voor één oplichten. Na aan paar seconden zal het scherm tot
leven komen en zult u het operating systeem snel een zelftest zien uitvoeren. Eens de zelftest
uitgevoerd is, wordt de MagicQ applicatie gestart.

1.8. Uitschakelen
Om de console uit te schakelen is het noodzakelijk om de MagicQ applicatie te verlaten. Het
operating systeem zorgt dan voor een automatische shut down en schakelt de console uit
ééns deze shut down procedure uitgevoerd is. Om de MagicQ applicatie te verlaten, drukt u
SETUP en dan de QUIT softtoets. Wanneer om bevestiging gevraagd wordt, drukt u YES.

Denk eraan dat het loskoppelen van de voedingskabel niet hetzelfde effect heeft, aangezien
de interne UPS de spanningstoevoer blijft verzorgen.
Als u om een bepaalde reden de console niet kan uitschakelen, dan kan het zijn dat u een
reset dient uit te voeren zoals hierna beschreven.
Denk er aan dat de voedingskabel dient aangesloten te worden alvorens alle andere
connectors en altijd dient aangesloten te blijven, gedurende dat andere, zoals DMX, netwerk,
serieel, USB, video aangesloten zijn aan de console. Dit verzekert dat de console correct
geaard is.
Op de MQ500 is het mogelijk om de aan-knop ingedrukt te houden om de console uit te
schakelen.

1.9. Resetten van de console
In bepaalde ongewone omstandigheden kan het noodzakelijk zijn de console te resetten.
Om de console te resetten drukt u SETUP om naar het Setup venster te gaan en druk dan
SHIFT QUIT. Dit voert onmiddellijk een soft reset uit van de console en de MagicQ applicatie
zal de show opnieuw starten in 2-3 seconden.
Indien om de één of andere reden de console niet meer reageert op het drukken van toetsen,
probeer dan een CTRL BREAK via het externe Pc klavier (houdt de CTRL ingedrukt en druk
dan de BREAK toes).
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1.10. Harde reset
Als een software reset geen effect heeft, dan is een harde reset nodig. Harde resets dienen
vermeden te worden aangezien deze de shut down van het operating system overslaan en
kunnen daardoor problemen veroorzaken met het filesysteem.
Om een harde reset uit te voeren, houdt u de reset toets op de achterwand ingedrukt
gedurende 5 seconden. Bij de compact consoles zit de resetknop intern, dus een dun
voorwerp is nodig om de resetknop te kunnen induwen.
Om de console te forceren om volledig uit te schakelen, houdt u de reset toets op de
achterwand ingedrukt tot wanneer de console uitvalt (ongeveer 10 seconden).
Om een MQ80 te forceren om volledig uit te schakelen, koppelt u alle kabels los, met
uitzondering van de powercon. Verwijder nu de powercon connector en houdt de reset toets
op de achterwand ingedrukt gedurende ongeveer 10 seconden. Om veiligheidsredenen dient
de powercon als laatste verwijderd te worden.

1.11. Voedingsbescherming
MagicQ MQ60, MQ70, MQ80, MQ100, MQ200, MQ300 en MQ500 consoles hebben een
interne batterij die ontworpen is om het systeem te beschermen tegen korte
spanningsonderbrekingen en voedingsproblemen. Indien de spanning onderbroken wordt, zal
de gebruiker gevraagd worden om het probleem op te lossen of een shut down te doen van
de console. De batterij, wanneer volledig geladen, zal ondersteuning bieden tussen 5 en15
minuten.
Om de levensduur van de UPS-batterij te behouden, moet de console gedurende een periode
van ten minste 12 uur constant aanstaan, om de 2 maanden, om ervoor te zorgen dat de
batterij helemaal volledig opgeladen blijft. Merk op dat de cosole moet worden ingeschakeld
en dat MagicQ wordt draaien om de batterij op te laden.
Als uw versie van de console geen interne batterij heeft, dan raden wij aan om een UPS te
gebruiken.

1.12. Draag zorg voor uw MagicQ console
Om uw MagicQ console in de beste conditie te houden, leeft u best de volgende
aanbevelingen na:
•
Houdt vloeistoffen uit de buurt van de MagicQ. Morsen van drank kan onherstelbare
schade veroorzaken aan uw console.
•
Plaats de console niet in direct zonlicht, plaats de console in de schaduw.
•
Gebruik de console niet buiten zijn werkings temperatuurbereik.
•
Behandel de console met zorg bij het verplaatsen of transporteren. De console bevat
componenten die kunnen beschadigd worden door schokken. Gebruik steeds een flightcase
of draagtas die voorzien is van de nodige beschermende opvulling.
•
Gebruik geen oplosmiddelen of reinigsmiddelen om de console te reinigen. Schrob
niet op de metalen of kunststof oppervlaktes, dit kan de lak of belettering beschadigen.
Gebruik een zachte vochtige doek om de panelen te reinigen.
•
Bij consoles met gemotoriseerde faders, vermijdt u best creatie van macro’s of
automatisaties die voor extensief of herhaalde beweging zorgen van faders. Dit kan voor een
verkorte levensduur zorgen van de faders.

1.13. Veiligheidsinstructies
•
Open de voor-, achter- of zijpanelen niet van de console, tenzij u over voldoende
kennis bezit van electronische apparatuur. De console bevat componenten die electrische
schokken kunnen teweeg brengen.
•
Koppel steeds de voedingskabel los, alvorens één van de panelen te openen.
•
Gebruik de console niet waneer de voedingskabel beschadigd is.
•
Herstelling mogen enkel en alleen uitgevoerd worden door herkende service centra.
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•
Indien er vloeistof gemorst is op de console, schakel dan onmiddellijk de spanning
uit, en vraag advies aan een herkend service centrum.
•
Houd er bij gemotoriseerde consoles rekening mee dat faders kunnen bewegen als
reactie op macro's / getimede gebeurtenissen of andere netwerkconsoles.

1.14. veiligheidsinformatie
Verlichtingsconsoles zijn ontworpen voor gebruik op particuliere netwerken waarvan wordt
aangenomen dat ze zijn beveiligd. Waar consoles op afstand via internet worden gebruikt,
raden we het gebruik van veilige netwerktunnels aan om het verlichtingsnetwerk te
beschermen tegen toegang vanaf internet.
ChamSys ontkent uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de beveiliging van MagicQconsoles of het gebruik ervan in veiligheidskritische rollen. Gebruikers moeten zich
verzekeren van de beveiliging van hun netwerken - zorg er bij twijfel voor dat de WIFI-opties
zijn uitgeschakeld en maak geen verbinding met de netwerkpoorten van de console.
In situaties waarin het netwerk niet veilig is, raden we aan ervoor te zorgen dat alleen de
vereiste netwerkprotocollen zijn ingeschakeld om de kans op ongeoorloofde toegang te
verkleinen. Zie systeembeheer -> Veiligheidssectie in de MagicQ handleiding.

1.15. Recyclage informatie
Wees er u van verzekerd dat ChamSys producten moeten verwerkt worden in overeenkomst
met de WEE recyclage regelgeving. ChamSys producten mogen niet verwerkt worden via de
standaard afval verwerking. Voor niet UK klanten, contacteert u best uw lokale verdeler. Voor
UK klanten contacteert u ons op +44 (0) 23 8023 8666, of via e-mail
support@chamsys.co.uk.
WEEE producent registratienummer WEE/FF5605UX.
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2. Installatie MagicQ software & drivers
2.1. MagicQ software
MagicQ software werkt op Pc’s en Mac’s en kan gratis gedownload worden van de ChamSys
web site www.chamsys.co.uk – download of www.chamsys.be – download.

2.2. MagicDMX
MagicDMX devices hebben geen extra drivers nodig, zij gebruiken HID drivers van het
operating systeem. Sluit ze eenvoudig weg aan en start MagicQ.
Om te bevestigen dat de MagicDMX correct werkt, gaat u naar Setup, View System, View
Status, Interfaces. De MagicDMX status dient “Connected” te zijn en “DMX out”.
MagicDMX is standaard enabled als DMX output. Het kan op disable/enable geplaatst
worden via Setup, View Settings, Ports, MagicDMX.
Wanneer eerst aangesloten, zal de groene en oranje led afwisselend oplichten om de
seconde. Wanneer MagicQ gestart is en verbonden is met de interface, dan zal de groene
LED constant oplichten en de oranje LED zal sneller knipperen aangezien er DMX data
ontvangen wordt van MagicQ.
Wanneer u gebruik maakt van MagicDMX Basic en MagicDMX Full interfaces, dan zal demo
mode blijven getoond worden bovenaan het MagicQ venster. Dit heeft geen invloed op de
programmering of de output indien u gebruik maakt van een MagicDMX full interface. Demo
mode legt een beperking op voor geavanceerde MagicQ functies, welke ontgrendeld worden
met MagicQ hardware (niet MagicDMX).

2.3. MagicQ wing en interfaces
MagicQ Wings (Mini wing, PC wing, Maxi wing, Extra wing, Playback wing, Execute wing) en
MagicQ USB interfaces (Dual DMX, Audio, MIDI/SMPTE) gebruiken een chipset gemaakt
door FTDI welk installatie van de correcte drivers vereist. Nieuwste MagicQ Compact Wings
(PC Wing Compact & Extra Wing Compact) zou geen handmatige driverinstallatie moeten
vereisen. Voor andere MagicQ Wings & Interfaces of als MagicQ om welke reden dan ook
geen Compact wings detecteert, kunnen stuurprogramma's handmatig worden bijgewerkt met
behulp van de onderstaande stappen.
Nadat de drivers geïnstalleerd zijn, kan MagicQ gestart worden en zou de wing/interface
moeten gedetecteerd worden. Kijk na of de setting “Setup, View settings, Ports, MagicQ
Wings & Interfaces” ingesteld is op “Yes (auto DMX)”.
Noteer dat de drivers voor MagicQ wings en interfaces NIET compatible zijn met MagicDMX
Basic of MagicDMX Full. Probeer geen drivers te installeren voor MagicDMX.

2.4. Magicq onder Windows
MagicQ ondersteunt Windows 7, Windows 8 en Windows 10.
MagicDMX devices hebben geen drivers nodig, zie sectie 2.2.
De drivers zijn inbegrepen in de MagicQ download.
C:\Program Files (x86)\ChamSys Ltd\MagicQ\MagicQ Wing Drivers
Koppel alle wings en interfaces los, met uitzondering van diegene die u wil installeren.
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Open apparaat beheer. Dit is te vinden op verschillende plaatsen afhankelijk van de Windows
versie, maar normaal hebt u hiertoe meestal toegang via het openen van het
configuratiescherm en dan systeem selecteren en apparaatbeheer.

Device manager laat alle devices zien van uw systeem. De MagicQ devices worden normaal
weergegeven onder de Universal Serial Bus Controllers, maarkan ook onder een andere
sectie zijn. Ze kunnen weergegeven worden als een ChamSys of MagicQ device of ook als
een FTDI device. Indien u het niet kan vinden, probeer dan de USB kabel los te koppelen en
opnieuwe aan te sluiten aan het device. De lijst dient dan upgedate te worden en aan te
geven welke device losgekoppeld/aangesloten werd.
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Selecteer ”Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken (Stuurprogramma handmatig
zoeken en installeren”. Laat Windows NIET zoeken naar een driver.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 39 van 682

Versie 1.9.4.0

Selecteer “Bladeren”, anders klik je op items in de lijst tot dat je het vindt.
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Voor PC Wings Compact staan de drivers in C:\Program Files (x86)\ChamSys Ltd\Magicq\MagicQ
Wing Drivers\PC Wing Compact\CDM 2.08.24 WHQL Certified\ftdibus.inf
PC Wing Compact vereist MagicQ software versie 1.5.8.0 of hoger.
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Voor alle andere producten bevinden de drivers zich in C:\Program Files (x86) \ChamSys
Ltd\Magicq\MagicQ Wing Drivers\FTDI.

Indien de MagicQ USB wing periodiek de verbinding verliest en herstart, controleer dan de
Windows instellingen voor USB poorten. Windows kan de poorten uitschakelen wanneer het
verkeerdelijk denkt dat deze niet in gebruik zijn. Klik op Configuratiescherm, Systeem,
apparaatbeheer en scroll naar onder om een lijst te krijgen van de USB devices. Voor elke
USB Root hub klikt u op eigenschappen, Power Management en zorg er voor dat de optie
“Laat de computer toe om dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen” NIET
geselecteerd is.
Bij sommige Windows systemen, zal de update drivers dialoog, de drivers niet tonen, zelfs al
staan ze correct in de MagicQ Wing Drivers folder. In dit geval probeert u de volledige
MagicQ Wing Drivers folder te kopiëren naar het bureuablad (via de Windows verkenner) en
probeer dan de drivers opnieuw bij te werken.
Gebruikersrechten onder Windows
Bij nieuwe installaties van MagicQ worden showbestanden opgeslagen in
Documents/MagicQ/show/ in uw home folder.
Als u MagicQ heeft geüpgraded van een oude versie, dan kunnen uw showbestanden in
plaats daarvan worden opgeslagen op één van de volgende locaties:
• C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ChamSys Ltd\MagicQ
PC\show
• C:\Program Files (x86)\ChamSys Ltd\MagicQ PC\show
Als MagicQ geen instellingen opslaat na een herstart - het vergeet het aantal universes, IPadres of DMX I/O instellingen - dan is dit waarschijnlijk veroorzaakt doordat Windows de
schrijftoegang beperkt tot de mappen waar MagicQ deze gegevens opslaat. Controleer
machtigingen.
Om te controleren of machtigingssinstellingen problemen veroorzaken, probeer MagicQ als
administrator uit te voeren. Klik met de rechtermuisknop op het MagicQ bureaubladpictogram
en selecteer uitvoeren als beheerder in het optiemenu.
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Waarschuwing
MagicQ mag bij normaal gebruik niet als beheerder worden uitgevoerd - dit wordt
alleen aanbevolen om het probleem op te sporen. Volledige functionaliteit is
beschikbaar als een normale gebruiker.
Windows bepaalt het level van toegang tot systeem folders via User Account Control
Settings. Dit kan gevonden worden in Configuratiescherm, Gebruikers accounts, Wijzig
gebruikersinstellingen. Dit instellen op “Never Notify” zal ervoor zorgen dat Windows minder
restricties oplegt. Houdt er rekening mee dat om veiligheidsredenen, dit enkel en alleen
aanbevolen is voor stand alone systemen, gereserveerd voor MagicQ, welke niet verbonden
zijn met internet. Vergewis er u van, dat u begrijpt wat de implicaties zijn op uiw computer,
alvorens deze settings aan te passen.
Wanneer u verbinding probeert te maken met een MagicQ console of een andere computer in
het netwerk, kan het noodzakelijk zijn om de Vista security policy aan te passen. Het
probleem is dat MagicQ en andere systemen niet hetzelfde authentication protocol gebruiken
dat Windows standaard gebruikt. De oplossing is de security settings wijzigen in Windows
(gebruikmakend van secpol.msc of editeren van de registry) om de policy van “NTLMv2 Only”
te wijzigen naar “LM and NTLM – use NTLMv2 is negotiated”.

2.5. MagicQ op Mac
MagicQ Ondersteunt macOS 10.12 en 10.13, 10.14, 10.15, 11 en 12.
Let op bij gebruik van Apple M1 hardware wordt MagicQ via Rosetta geïnstalleerd.
Er is geen driverinstallatie nodig voor MagicQ wings en interfaces.
Op MagicQ v1.9.0.5 en ouder moeten wings en interfaces worden opgestart en aangesloten
voordat MagicQ wordt gestart.
Op MagicQ v1.9.0.5 en ouder (behalve voor PC Wing Compact en Extra Wing Compact),
moeten wings en interfaces naar SETUP - VIEW SETTINGS - Ports - MagicQ Wings &
Interfaces gaan en veranderen naar FTDI + VCP driver, auto DMX.
MagicQ downloads voor niet-ondersteunde versies van macOS zijn beschikbaar op de
Legacy Downloads pagina.
Uitschakelen App Nap
•
•
•
•

Verlaat MagicQ.
Via de OSX Finder, navigeert u naar de /Applications/MagicQ folder.
Selecteer MagicQ.app, ga dan naar “File” menu en selecteer “Get Indo” (of selecteer
de app en Command+i).
Vink de box “Prevent App Nap” aan, te vinden onder de General sectie van Get info.
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De MagicQ folder schrijfbaar maken
Indien u de boodschap krijgt “Cannot write file” wanneer u een show probeert te bewaren, of
de wijzigingen van uw settings worden niet bewaard, kijk dan na of de MagicQ folder en zijn
subfolder zowel de lees als schrijf rechten hebben.
Indien u een boodschap krijgt startende met “MagicQ needs to write to the install folder…”,
dan dient u de rechten te controleren van de “MagicQ” folder. Er is een gedetailleerde
beschrijving in het “Problemen oplossen” hoofdstuk.

2.6. MagicQ onder Linux
MagicQ kan geïnstalleerd worden op Ubuntu (14.04, 16.04, 18.04 en 20.04) 64-bit.
Wij kunnen geen ondersteuning bieden voor Linux specifieke problemen; best stel je uw
vragen op forums en sociale media websites.
Om MagicQ wings en interfaces te gebruiken onder Linux, zijn is de ftdi_sio kernel driver
vereist, welke meestal deel uit maakt van de meeste standaard kernel installaties.
U kunt MagicQ voor Linux downloaden via de bugtracker.
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Belangrijk
MagicQ voor Linux is enkel beschikbaar voor 65 bit ALD/Intel systemen. Wij
voorzien niet langer downloads voor 32-bit Linux vanaf versie 1.8.0.3. MagicQ zal
niet draaien op andere architecturen (zoals ARM).
Installeren
Om te installeren download je de .deb file, start het volgende commando in een terminal:
sudo dpkg -i magicq_ubuntu_vx_x_x_x.deb

Vervang de filenaam hierboven door de gedownloade file.
High DPI Screens
Automatische schaling voor high resolution screens is standaard disabled omdat bij sommige
schermen de MagicQ user interface te groot weergegeven werd.
Vanaf versie 1.8.0.4 kunt u een file aanmaken genaamd .magicq_init.sh in uw home folder
(/home/USERNAME/.magicq_init.sh) en wees zeker dat deze executeble rechten heeft.
# ~/.magicq_init.sh
# Uncomment the following line if you want MagicQ to try to scale
automatically
#export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1
# Uncomment and adjust the following line if you want to manually decide how
to scale MagicQ
# You can specify a fractional number (e.g. specify 1.5 to make it 50%
bigger)
#export QT_SCALE_FACTOR=1.0
# If you have multiple screens that need different scaling, uncomment and
set the following
# line to a semicolon-separated list of scale factors
#export QT_SCREEN_SCALE_FACTORS=1.5;1.0

Zie https://doc.qt.io/qt-5/highdpi.html#high-dpi-support-in-qt voor meer informatie betreffende de
environment variabelen in deze file.
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3. Gebruik van MagicQ op PC’s en Mac’s

De MagicQ-software voor pc's en Macs heeft exact dezelfde functies als de MagicQconsolesoftware, met ondersteuning voor voorspelling van maximaal 256 universes en
volledige output van 64 universes. Samen met ondersteuning voor ChamSys goedkope
MagicDMX interface, voor eenvoudige USB-DMX-uitgang.
Wanneer MagicQ PC of Mac de eerste maal geïnstalleerd is, zal een venster getoond worden
met een keuze van demo shows.

Dit venster kan verborgen worden bij de volgende opstart, door op de “Hide options next time”
toets te klikken. Het kan opnieuw geactiveerd worden door in Setup, View Settings, Windows,
Start Mode option in te stellen op “Choose Demo show”.
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3.1. Simple Generic console
Kiezen voor Simple Generic Console opent MagicQ in Simple View en laadt een eenvoudige
standaard conventionele 48 kanaals console show file.

In deze mode werkt de console eenvoudig als een traditionele 48 kanaals theater console
met 48 dimmers gepatcht op universe 1 op kanalen 1 tot 48.
Als een MagicQ Wing, MagicQ Dual DMX interface of Magic DMX interface is aangesloten
aan MagicQ, dan zullen de 48 kanalen automatisch uitgestuurd worden op de 1e output.
Er zijn 10 playback faders, genaamd PB1 tot PB10. Afhankelijk van uw schermresolutie hebt
u een D, > en II toets voor elke fader. Drukken op de box genaamd PB1 tot PB10 is hetzelfde
als drukken op de overeenkomstige S toets.
Om een cue te recorden, stelt u de faders in zoals gewenst. Druk dan REC en druk op de S
toets van de playback fader waaronder u wenst te recorden.
Druk CLEAR om de programmer te wissen en de faders laten terug te keren naar hun
defaults.
Om een chase te recorden, record u meer dan één cue onder de playback fader.
Om de cues te verwijderen onder de fader drukt u REM en de S toets van de playback fader
waarvan u de cues wenst te verwijderen.
Om een naam te geven aan een fader, druk SET en dan de S toets van de playback fader
waaraan u de naam wenst te geven. Een ingaaf venster wordt getoond. Type de naam in en
druk op ENTER.
Meerdere pagina’s van faders worden ondersteund via de Next Page / Previous Page
toetsen.
Het is mogelijk om te switchen tussen de Normal en Simple weergave van de console door
het drukken van de Norm en Simple toetsen in de rechter bovenhoek van de applicatie of via
het Panel menu.
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3.2. Technician Test head
De Technician Test head mode laat techniekers toe een loving light te testen of ander toestel
op een zeer eenvoudige manier. Druk eenvoudig weg de TEST SHOW soft toets en selecteer
een toestel en mode.
Een nieuwe show zal aangemaakt worden gebruikmakend van het gekozen toesten en zal
gepatcht worden op DMX adres 1 van de eerste universe. De 48 faders geven de 48 kanalen
weer van het toestel. Elke fader geeft de naam van de parameter weer en de waarde is
ingesteld op de default waarde.
De afbeelding hieronder toont een Clay Paky Alpha Spot HPE 1200 in Standard Mode.

De playback faders worden automatisch ingesteld met enkele handige functies, waaronder de
macro’s voor lamp on, reset en lamp off. Locate en bewegingen, kleuren, gobo en strobe
testen.
Als een MagicQ Wing, MagicQ Dual DMX interface of Magic DMX interface is aangesloten
aan MagicQ, dan zal het toestel aangestuurd worden op de 1e output.
De preset faders kunnen gebruikt worden om de waardes te wijzigen van de individuele
parameters. Gebruik SHIFT en de faders om een fijne instelling te maken.
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3.3. Demo shows
Het opstartvenster geeft toegang tot een keuze van een standaard lichtshow of een pixel
mapping demo show.
Extra demo shows, voor andere types van heads, media servers en visualisers kunnen
gevonden worden in Setup, View Settings, Load Show en selecteer dan de demo show
folder.
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3.4. Touch View
Touch view is ontworpen voor gebruik met touch screens, waarbij de toetsen groter zijn zodat
het makkelijker is om functies te selecteren. Selecteer touch weergave door het drukken van
Touch of Touch2 rechts bovenaan of via het Panel menu van de applicatie.

3.5. Playback mode
MagicQ ondersteunt een playback mode welk MagicQ toelaat te draaien in een pure
“playback” mode. Deze mode kan geselecteerd worden door het klikken op het nieuwe
playback mode icoon op de desktop of in het Programs, ChamSys, MagicQ PC menu.
Playback mode wordt enkel en alleen ondersteund wanneer aangesloten aan een MagicQ
Wing of MagicQ USB interface. De MagicQ interface moet verbonden en opgestart zijn
alvorens MagicQ te starten in Playback mode. Houdt er rekening mee dat de Playback mode
niet ondersteund wordt met MagicDMXof 3e partij interfaces.
In playback mode is het niet mogelijk om te recorden of wijzigingen te maken in show data.
MagicQ zal de show / status files niet bewaren. Wijzigingen (bv. chase speed) zullen verloren
gaan wanneer de applicatie gestopt en herstart wordt.
Playback mode toont een meer gereduceerde set van toetsen op het scherm – enkel en
alleen toetsen nodig voor playback worden getoond.
In playback mode worden enkel geprogrameerde pagina’s getoond – drukken van NEXT
PAGE zal automatisch wisselen naar de eerstvolgende geprogrammeerde pagina en zal
enkel wisselen tussen deze geprogrameerde pagina’s.

3.6. Kopiëren en plakken naar externe applicaties via 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.

3.7. MagicQ PC / Mac beperkingen (Demo mode)
Wanneer MagicQ PC (Windows, Linux of Mac) niet verbonden is met een MagicQ USB
interface of MagicQ USB Wing of SnakeSys netwerkprodukt, dan zijn een klein aantal van
remote en automation functies geblokkeerd en “Demo Mode” zal getoond worden in de titel.
Dit heeft geen invloed op programering van de show of playback van de show. Houdt er
rekening mee dat MagicDMX interfaces deze restrictie niet wegnemen.
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De geblokeerde functies die niet ondersteund worden zonder MagicQ USB interface, MagicQ
Wing of SnakeSys node zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Execute venster full screen
Geplande events en automatisatie
iOS / Android remote app
10Scene Gateway en 10Scene Remote app
Remote control protocol (serieel of netwerk)
Web server editeren (bekijken is ondersteund)
Automatisch starten van playbacks
Opstarten in full screen / bewaren venster positionering
Playback synchronisatie
Multi Programming inclusief Net Sessions
Triggeren van playbacks gebruikmakend van DMX input
Muis controle voor pan en tilt (enkel ondersteund wanneer een MagicQ Wing met
encoders aangesloten is)
iPhone / iPad / Android Remote
Audio control en playback synchronisatie van Winamp (dit wordt ondersteund
wanneer verbonden via netwerk met een MagicQ console)
Timecode ontvangen via Art-Net
Timecode (Midi/LTC) van 3e partij USB/virtuele interfaces
Midi note, Control Change en show control van 3e partij USB/virtuele interfaces*
Audio input van Pc/Mac geluidskaart
Triggeren events / cues / tijdcode van DJ-systemen
Externe Tracker verzenden/ontvangen (PSN, OTP, MQ Track)

Merk op dat de MagicDMX-interface (Basic of Full) deze beperkingen niet opheft, aangezien
dit goedkope interfaces zijn die bedoeld zijn voor leren hoe het systeem te programmeren.
*Ondersteuning voor het ontvangen van MIDI-noten, Control Change (CC) en Show control
(MSC) van USB/Virtual MIDI-interfaces van derden op pc zijn alleen ingeschakeld als op het
systeem de speciale MagicQ Rack Mount Dongle is aangesloten, andere MagicQ Wings en
Interfaces hardware zoals de Two Universe DMX, Mini Wing en PC Wing zullen deze
functionaliteit niet mogelijk maken, maar kunnen worden gebruikt in combinatie met een
rackmontagedongle als Midi-noten vereist zijn op een pc-gebaseerd systeem.
MagicQ PC/Mac draaiende zonder deze beperkingen (unlocked), ondersteunt ook controle
van de eerste 10 playbacks (PB1 tot TPB10) via ChamSys remote control protocol, MIDI en
automations. Dit laat synchronisatie toe met show controlesystemen. Playbacks 11 tot 202
kunnen enkel en alleen aangestuurd worden door MagicQ Playback/Execute/Extra wings. Bij
MagicQ consoles kunnen alle 202 playbacks aangestuurd worden door deze protocols.
MagicQ PC / Mac ondersteunt 256 universes voor previsualisate en 64 universes voor
volledige output.
In de paneelmodes MQ500 en MQ500M Previs, om de investering van onze klanten in
volledige MQ500- en MQ500M-consoles te beschermen, zijn de normale uitgangen
uitgeschakeld en wordt alleen visualisatie ondersteund. Visualisatie kan interne MagicVis zijn
of directe netwerklinks naar externe 3rd-part visualisers. Wanneer universes 65 tot 256
worden gebruikt met externe visualisers, zal er af en toe onderbrekingen in de DMX zijn om te
voorkomen dat het gebruik wordt om echte lichtinstallaties te besturen. MagicQ waarschuwt
als universes zijn ingeschakeld bij het openen van de MQ500- en MQ500M Previs-panelen.

3.8. MagicHD Stand Alone restricties
MagicHD als onderdeel van MagicQ ondersteunt 8 layers.
MagicHD draaiende als stand alone programma (niet als onderdeel van MagicQ) ondersteunt
slechts 1 layer, tenzij een MagicQ/MagicHD USB dongles aangesloten is aan het systeem, of
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 51 van 682

Versie 1.9.4.0

verbonden is via een netwerke met een MagicQ console met encoders, of verbonden is met
via een netwerk met een MagicQ PC/MAC systeem met een aangesloten USB Wing met
encoders.
SnakeSys producten unlocken de stand alone MagicHD niet.
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4. Console concept

Een systeemdiagram van de console wordt getoond in het diagram hieronder.
PROGRAMING
WINDOWS

PROGRAMMER
OUTPUT
ENGINE

SHOW
DATA

PLAYBACKS

64 UNIVERSES*
64 UNIVERSES*

* Aantal universes gaat van 4 tot 200, afhankelijk van de console.

4.1. Bewaren van shows
MagicQ bewaart show data in één enkele show file die opgeslagen wordt op de harde schijf
van de MagicQ console, PC of Mac. De show file bevat alle show settings, patch, paletten,
cues en cue stack data. Het bevat ook kopies van alle personality files die gebruikt zijn in de
show.
Een MagicQ show kan getransfereerd worden tussen MagicQ consoles en MagicQ PC of
Mac systemen door eenvoudig weg de show file te kopiëren. MagicQ show files zijn
compatibel over alle MagicQ producten. MagicQ behoudt voorwaartse en terugwaartse
compatibiliteit voor show files. Dit laat gebruikers toe, shows aangemaakt in om het even
welke versie, te laden in om het even welke andere versie van de MagicQ software.
Favoriete shows, personalities, paletten en FX patronen kunnen geïmporteerd worden in
nieuwe shows om de programmering te vereenvoudigen en te versnellen.
Show files kunnen gekopieert wordten gebruikmakend van USB memory sticks of het netwerk
kan eveneens gebruikt worden om toegang te krijgen tot het file systeem van MagicQ
consoles.
Wanneer de gebruiker de show bewaart gebruikmakend van het SAVE SHOW menu item of
de soft toets, dan slaat MagicQ de show file op met een .shw file extensie. Op alle andere
momenten backupt MagicQ automatisch de show data, wanneer er wijzigingen zijn gebeurt,
naar een (.sbk) file.

4.2. Uitgangskanalen
Afhankelijk van de console, MagicQ software ondersteunt tot en met 256 universes over
ethernet. Dit geeft u tot 131.072 kanalen welke kunnen bediend worden. Interface boxen
worden gebruikt om te converteren van ethernet naar DMX512.
Lichtconsoles zijn dikwijls gelimiteerd in het aantal DMX kanalen of in het aantal intelligente
toestellen welke zij onafhankelijk kunnen aanspreken, typisch 24, 48 of 96 kanalen. Deze
kanalen komen meestal overeen met het aantal faders op de console. Sommige consoles
bieden een patch mogelijkheid om meerdere kanalen te kunnen toewijzen aan één fader,
maar dan nog kunnen deze kanalen niet onafhankelijk bediend worden.
De MagicQ console geeft u toegang tot alle DMX kanalen individueel, terwijl het gebruik
maken van groepen en programmeerfuncties u de mogelijkheid biedt meerdere toestellen
tegelijk te bedienen.
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MagicQ voorziet u van een bibliotheek met meer dan 37.000 personality files voor
verschillende merken en types van intelligent licht. Deze data bepalen hoe verschillende
attributen van een intelligent toestel worden bediend door de console.
ChamSys voegt nieuwe personalities toe voor heads zodra de informatie beschikbaar komt.
Als een personality niet beschikbaar is, kan deze worden aangevraagd bij ChamSys.
Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om zelf de persoanlity te creëren in de ingebouwde
Head Editor.
HTP / LTP kanalen
MagicQ ondersteunt twee types van kanalen, hoogste krijgt voorrang (HTP) en laatste krijgt
voorrang (LTP). Algemeen worden HTP kanalen gebruikt voor bediening van dimmers en
voor de dimmer kanalen van een intelligent toestel. LTP kanalen worden gebruikt voor de
attributen van intelligente toestellen zoals pan, tilt, colour, gobo, enz….
Voor HTP kanalen is de waarde die wordt uitgestuurd op de uitgang van de DMX lijn, de
hoogste waarde voor dat kanaal van alle actieve playbacks en de programmer. MagicQ kan
zo geconfigureerd worden, dat indien er zich een HTP kanaal bevindt in de programmer, het
steeds de actieve playbacks overschrijft.
Voor LTP kanalen is de waarde die wordt uitgestuurd, de waarde van de laatst actieve
playback, behalve wanneer dit kanaal actief is in de programmer, in dat geval is de waarde
die uitgestuurd wordt, de waarde die in de programmer opgeslagen is.
De laatst actieve playback is diegene die laatst verplaatst is boven nul, en welke nog steeds
boven nul is. Playbacks welke ingeschakeld worden via ADD of SWAP toetsen, worden
automatisch de laatst actieve playback tot ze losgelaten worden.
Het type van kanaal gebruikt door MagicQ wordt bepaald door de personality file waarmee de
dimmer of intelligent toestel gepatcht wordt.
Intensiteitskanalen moeten altijd worden gepatcht als HTP. Bovendien worden rode, groene
en blauwe kanalen in armaturen die geen intensiteitskanaal hebben gepatcht als HTP. Alle
andere kanalen zijn gepatcht als LTP.
Playbacks kunnen zo ingesteld worden, dat alle kanalen in een LTP mode werken, dit laat toe
om intensiteitskanalen te overschrijven door één enkele playback.
De Patch HTP heeft ook invloed op de werking van het releasen van kanalen, Grand Master
en DBO zoals in de onderstaande tabel:
Functie

Patch HTP

Kanaalmixing
Kaneel release naar 0
Fader controlleert level
GM/DBO controlleert level

HTP
Ja
Ja
Ja

Patch HTP, (cue stack All
Chan Controlled LTP
LTP
Ja
Ja
Ja

Patch LTP
LTP
Nee
Nee
Nee

4.3. Cues
MagicQ bewaart lichtstatussen als Cues in Cue Stores.
• Waarde van het kanaal
• Timing informatie
• FX informatie
De Cue bewaart de waarde van elk kanaal welk is opgenomen in de Cue. Indien de waarde
van het kanaal is ingesteld d.m.v. een Palet, dan is ook de verwijzing naar dit palet mee
bewaard, zodat de Cue kan rekening houden met de wijziging in het palet.
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De Cue bewaart de timing informatie van elk kanaal welk is opgenomen in de Cue. Er zijn
twee types van timing informatie die opgeslagen worden:
General Times: Bewaart voor elk type attribuut (Int In, Int Out, Position, Colour, Beam).
Individual Times: Bewaart op basis van een individueel kanaal.
De Cue bewaart de FX informatie van elk FX welk is opgenomen in de Cue. De FX informatie
bevat het type FX, de toestellen waarop het effect is toegepast, en de FX parameters voor elk
toestel.
Elke Cue heeft een nummer (bijvoorbeeld Q1) en een optionele naam.

4.4. Cue stacks
Cue stacks worden gebruikt om de volgorde van Cues te beheren. Cue stacks houden de
volgorde van de Cues bij en de opties i.v.m. de manier waarop ze worden weergegeven. Een
Cue stack kan één Cue toegewezen gekregen hebben of een hele reeks van Cues.
De Cue stack bewaart een Cue ID en een tekstveld voor elke Cue zodat de verschillende
stappen in de stack kunnen benoemd worden. De Cue ID en tekstveld worden getoond op het
playback display wanneer de stack weergegeven wordt, op deze manier kan de operator
gemakkelijk de huidige positie in de show meevolgen.
Cue stacks kunnen geconfigureerd worden om een chase te maken i.p.v. een eenvoudige lijst
van Cues. Het verschil is dat in een chase de timing van alle Cues is bepaald door de chase
speed en chase contrast dit t.o.v. de individuele vertraging- en fade tijden van elke cue.
Elke Cue stack heeft een nummer (BIJVOORBEELD CS1) en een optionele naam.

4.5. Playbacks
MagicQ maakt het mogelijk showdata weer te geven via playbacks. Playbacks worden
geassocieerd met fysische faders en toetsen. Elke playback kan één Cue stack toegewezen
krijgen.
MagicQ ondersteunt 202 playbacks; 10 hoofdplaybacks gelegen onder het touchscreen en tot
en met 8 uitbreidingswings met elk 24 playbacks.
Op modellen waar minder dan 8 wings zijn aangesloten, kunnen de niet aangesloten
playbacks gebruikt worden via het touchscreen en de geassocieerde toetsen.

4.6. Pagina’s
MagicQ ondersteunt meerdere pagina’s voor playbacks om de mogelijkheid te geven,
verschillende functies toe te wijzen aan de playback faders, afhankelijk van de huidige
pagina. Typisch wordt één pagina gebruikt voor elk muzieknummer in een show.
De huidige pagina wordt geselecteerd via de NEXT PAGE en PREV PAGE toetsen op de
console of door het selecteren van een pagina in het Page venster.
De 24 playbacks op elke wing worden verdeeld in twee rijen van 12 playbacks. Elk van de
rijen heeft een gescheiden NEXT PAGE en PREV PAGE toets. Dit laat toe de pagina’s te
wijzigen los van deze van de console.
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Op deze manier bekomt u een grote flexibiliteit in hoe shows worden weergegeven. Een deel
van de wing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de front verlichting te regelen, terwijl een
ander deel kan worden gebruikt om de FX-verlichting van de hoofdshow te regelen. Het
veranderen van de pagina van de front verlichting zou de pagina van de FX-verlichting niet
veranderen.

4.7. FX
MagicQ bevat een krachtige engine voor het creëren van speciale effecten (FX). FX kunnen
toegepast worden op een groep van toestellen door het aanklikken van een toets. Er is geen
noodzaak tot het programmeren van een heel aantal verschillende Cues om een effect te
creëren. Speciale effecten kunnen gemakkelijk live aangepast worden, BIJVOORBEELD Het
regelen van de snelheid en grootte van het effect in samenhang met de sfeer van de show.
MagicQ ondersteunt een uitgebreide bibliotheek met standaard positie effecten, zoals cirkels,
vierkanten, pan en tilt bewegingen, lift, zig zag, enz. Als extra ondersteunt MagicQ FX op
kleur, beam en intensiteit attributen. MagicQ ondersteunt eveneens de programmering en
creatie van nieuwe op maat gemaakte FX, welke nadien kunnen opnieuw kunnen gebruikt
worden waar gewenst. De FX engine laat toe volledige shows te programmeren in enkele
minuten.

4.8. Venster lay-outs
MagicQ voorziet u in de mogelijkheid om posities en groottes van vensters te bewaren als
een venster lay-out om op die manier snel en gemakkelijk een nuttige venster opstelling te
kunnen oproepen. Dit laat u toe, BIJVOORBEELD een schermconfiguratie te maken met
Group, Position, Colour en Beam vensters en deze op te slaan in één van de softtoetsen.
Nadien kan deze gemakkelijk opgeroepen worden door het drukken van één toets.
Het systeem ondersteunt verschillende standaard lay-outs, inclusief een standaard Group,
Position, Colour, Beam en programming laypout.

Op stadium consoles bevinden zich 12 lay-outs aan de linkerkant van het rechterdisplay.
Andere lay-outs zijn toegankelijk door op CTRL te drukken.
Op compacte consoles Vensterlay-outs worden opgeroepen door op CTRL te drukken en een
van de bovenste soft-knoppen te selecteren. Er zijn ook drie fysieke Layout-knoppen, die
samen met SHIFT Layouts 1 tot Layout 6 kunnen selecteren.

4.9. Shift functies
De MagicQ licht consoles gebruiken SHIFT en CTRL toetsen om toegang te krijgen tot
geavanceerde functies. Er is een SHIFT en CTRL toets voorzien links- en rechts bovenaan
het scherm. Deze werken identiek zoals de SHIFT en CTRL toetsen op het externe klavier.
De SHIFT toets wordt eveneens gebruikt in samenhang met de cursor toetsen om meerdere
items te selecteren.
De ALT-knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot functies die op sommige consoles
worden ondersteund door fysieke knoppen, maar niet op andere. ALT wordt bijvoorbeeld
gebruikt om toegang te krijgen tot PAGE UP en PAGE DOWN op Compact- en Stadiumconsoles.
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4.10. De Programmer
Alle opnames van showdata gebeuren in de programmer. De programmer heeft voorrang op
alle playbacks en kanalen. Hij kan tevens gebruikt worden tijdens live weergeven van een
show om BIJVOORBEELD kleuren of gobo’s te wijzigen van intelligente toestellen.
De Programmer kan aanzien worden als een tabel met waardes voor elk kanaal en actieve
vlaggen voor elk kanaal gepatcht in de console. Initieel worden alle kanalen ingesteld op hun
default waardes. Wanneer een kanaal gewijzigd wordt. Wanneer een kanaal wordt gewijzigd,
wordt het kanaallevel voor dat item in de tabel ingesteld op het nieuwe level en wordt het
kanaal als actief gemarkeerd.
De console geeft elk kanaal dat actief is weer aan de uitgang met de hoogste prioriteit, d.w.z.
dat alle playbacks overschreven worden.
Om de programmer leeg te maken drukt u de CLEAR toets. Afhankelijk van de instelling "
unused Channels return to defaults", blijven LTP-kanalen op hun huidige waarden of keren ze
terug naar hun standaardwaarden. Het is mogelijk om alle LTP-kanalen op nul te zetten door
CTRL CLEAR te gebruiken.
De programmer kan in Blind mode geplaatst worden d.m.v. de BLIND toets zodanig dat de
inhoud van de programmer, de uitgang van de console niet beïnvloedt. Dit laat toe wijzigingen
in programmering door te voeren gedurende een Live show en speciale effecten toe te
voegen.

4.11. Help
Het Help venster laat u toe de handleiding on-line te bekijken. Druk de HELP toets op om het
even welk moment om het Help venster te openen. Om het venster te sluiten drukt u de
CLOSE toets.
Gebruik de encoders, de cursor toetsen en de hyperlinks om te navigeren doorheen de
handleiding. U kunt direct naar een bepaald hoofdstuk springen door gebruik te maken van
de softtoetsen, BIJVOORBEELD CONTENTS (inhoudsopgave) of QUICK START (snel start).
U kunt zoeken doorheen de handleiding door het intypen van tekst en op de SEARCH toets
te drukken. Om nogmaals naar hetzelfde woord te zoeken, drukt u SEARCH AGAIN.
Het Help-venster bevat ook een VIEW COMMANDS-weergave waarin alle opdrachten en
console-antwoorden worden geregistreerd.
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5. MagicQ Layout
5.1. Fysische layout
Alle MagicQ consoles zijn gelijkaardig, zij verschillen in het aantal playback faders. De
programeer interface is identiek over de hele reeks van consoles. MagicQ software op PC en
Mac simuleert de layout van de fysische toetsen op de MagicQ consoles, een keuze van
verschillende manieren is aanwezig via het Panel menu. Het full panel simuleert Compact
consoles, terwijl het Stadium panel de Stadium consoles simuleert. Het is mogelijk om te
wisselen tussen de verschillende panel views, op gelijk welk moment. Het beïnvloedt de
geprogrammeerde show niet, het bepaalt enkel welke toetsen, faders en encoders
beschikbaar zijn voor programmering en playback.

Touch screen en encoders
Er zijn 8 encoders geplaatst rondom het touch screen.
Naar de toetsen rondom het scherm wordt verwezen als “softtoetsen” aangezien hun functie
wijzigt volgens het actieve venster van het touch screen. De huidige functie van een softtoets
wordt weergegeven op het touch screen, aangrenzend aan de toets. Om de functie te
selecteren kan u ofwel op het touch screen drukken of op de softtoets zelf naast het scherm,
afhankelijk van het type console.

De functie van de encoders wijzigt volgens het actieve venster en de huidige functie wordt
aangrenzend aan de encoder afgebeeld.
Links en rechts bovenaan, van het touch screen, bevinden zich de SHIFT en CTRL toetsen.
Indrukken van deze toetsen selecteert alternatieve functies van de softtoetsen en encoders.
Er zijn ALT, SHIFT en CTYRL toetsen.
SHIFT wordt gebruikt voor extra programmeerfuncties.
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CTRL wordt gebruikt voor console settings zoals instellen van schermhelderheid, helderheid
console lampjes, …
ALT wordt gebruikt voor het selecteren van alternatieve functies op MagicQ consoles die
geen fysische toets hebben voor een welbepaalde functie, de ALT functie van een toets is
normaal gedrukt op het frontpaneel.
Hoofdvensters
Het gebied in het midden van het scherm is de venster sectie, waarin verschillende controle
vensters worden afgebeeld. Er zijn drie hoofdtypes van vensters, box stijl vensters, welke
bestaan uit grote blokken zoals het Group venster en spreadsheet stijl, zoals het patch
venster en vrije vorm vensters zoals Plot, Colour Picker en Timeline venster.

Een venster wordt afgebeeld door het drukken van de respectievelijk venster toets. Wisselen
van venster heeft geen invloed op de programmering of weergave.
Meerdere vensters kunnen tegelijkertijd weergegeven worden door de respectievelijke
vensters aan te passen qua grootte, gebruikmakend van de SIZE toets. Bij MagicQ PC/Mac
kan de grootte en positie geselecteerd worden via het View menu van de toolbar.
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Layouts
Lay-outs specificeren een volledige configuratie van vensters over één of meer monitors.
Lay-outs kunnen worden geselecteerd met behulp van de lay-outknoppen - om de lay-out
Paletten (Group, Position, Colour en Beam) te selecteren, drukt u op de
Lay-out 1 knop.
Op Stadium-consoles bevinden de lay-outknoppen zich aan de linkerkant van het
hoofdtouchscherm. Gebruik CTRL + de lay-outknoppen om toegang te krijgen tot meer
pagina's met lay-outs.
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Op Compact-consoles zijn er fysieke Layout 1, Layout 2 en Layout 3 knoppen bij het
toetsenbord. Op deze consoles SHIFT + Lay-out 1 krijgt Lay-out 4, SHIFT + Lay-out 2 krijgt
Lay-out 5 en SHIFT + Lay-out 3 krijgt Lay-out 6. Druk op CTRL om meer lay-outknoppen op
te openen op de bovenste soft-toetsen.
Als extra, kunnen complete vensterconfiguraties geselecteerd worden d.m.v. de CTRL toets
en de bovenste softtoetsen. Om bijvoorbeeld het palet venster te bekijken (Groups, Positions,
Colours en Beams) houdt u de CTRL toets ingedrukt en druk de eerste softtoets bovenaan
het scherm.

Op de MQ500 staan de layout toetsen aan de linkerzijde van het touch screen. Bij Compact
consoles zijn er fysische Layout 1, Layout 2 en Layout 3 toetsen. Bij deze consoles,
indrukken van SHIFT + Layout 1 geeft Layout 4, indrukken van SHIFT + Layout 2 geeft
Layout 5, indrukken van SHIFT + Layout 3 geeft Layout 6.
Voor meer lay-outs drukt u op ALT + CUE STACK om het lay-outvenster te openen. Lay-outs
kunnen worden vastgelegd in het lay-outvenster, benoemd, verplaatst en verwijderd. Bij het
recorden kan het monitormasker worden gekozen.
Als het lay-outvenster op volledige grootte is geopend op de eerste monitor, wordt het layoutvenster niet opgenomen in de lay-out. In alle andere gevallen is het Lay-outvenster
opgenomen in de Lay-out.
Actieve venster
Wanneer een venster toets ingedrukt wordt, wordt dat venster het actieve venster. Het
actieve venster is hetgeen bovenaan ligt en kan makkelijk geïdentificeerd worden door de
oplichtende titelbalk, bovenaan het venster. Het is eveneens het venster waarin de cursor
zich bevindt.
Een item in een venster kan geselecteerd worden:
1) Door het drukken van het touch screen op de gewenste plaats in het venster.
2) Door het verplaatsen van de cursor naar de gewenste plaats en dan de ENTER toets
te drukken.
3) Door het verplaatsen van de muis naar de gewenste positie en het indrukken van de
linker muisknop.
De cursor kan verplaatst worden, in het actieve venster, gebruikmakend van de cursor
toetsen in de editor sectie van de console of via de cursor toetsen op het externe klavier.
PG UP, PG DN, PG LEFT en PG RIGHT kunnen gebruikt worden om doorheen het scherm te
scrollen in de gewenste richting. HOME en END kunnen gebruikt worden om respectievelijk
naar het begin of het einde van het venster te springen.
Op Stadium- en Compact-consoles gebruiken de PG UP, PG DN, PG LEFT en PG RIGHT
ALT en de cursortoetsen.
Op Stadium consoles gebruiken HOME en END respectievelijk ALT en HEAD en TIME. Op
Compact consoles gebruiker ALT en LAY-OUT 1 en LAY-OUT 3.
Op PC/Mac kan de inhoud van een venster geprint worden op een printer of PDF bestand via
Print Window van de toolbar.
5.1.4.1. Venster sizing
MagicQ ondersteunt een Window Size dialoogvenster om vensterpositie en venstergrootte
direct, met één druk op de knop, direct te selecteren in plaats van alle mogelijke
vensterformaten en posities te doorlopen.
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De Window size dialoog kan ook worden geopend door te dubbelklikken op de titelbalk van
het venster dat u wilt vergroten. Bij MagicQ consoles wordt bij het drukken op SIZE toets
(ALT EXEC op Compact consoles en ALT PATCH op Stadium consoles) het dialoogvenster
Venstergrootte geopend.
MagicQ maakt het mogelijk om vensters in te stellen op 1, 2 of 3 rijen bij gebruik van de
LINKER (1..4) en RECHTS (1..4) vensterformaten. Standaard blijven ze op dezelfde grootte
als voorheen, aan de linker- of rechterkant worden ze automatisch ingevuld, maar je 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 - je kunt dus de linkerkolom, rechterkolom of hele breedte kiezen.
De venstergroottes zijn posities die worden opgeslagen/opgeroepen in Lay-outs en ook in het
showbestand.
De instelling wordt opgeslagen / opgeroepen in de showfile.
5.1.4.2. Ondersteuning voor zoeken 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.
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Status en display vensters

Aan de onderkant van het touch screen toe zijn er twee kleine vensters, het status venster en
het ingave venster. Het status venster toont de huidige datum en tijd, de ADD / SWAP status
van de console en andere relevante status informatie.
Het status venster toont ook waarschuwingen, bijvoorbeeld als INVALID NET hier
weergegeven wordt, dan geeft dit aan dat MagicQ ingesteld is om uit te sturen via netwerk,
zoals Art-Net en dat MagicQ’s IP adres verschillend is van dat wat ingesteld is in de
netwerkkaart van de Pc. Indien het IP adres van uw PC 2.0.0.10 is, dan dient in MagicQ ook
IP 2.0.0.10 ingesteld te worden als IP adres.

Het ingave venster toont de data die op dat moment ingegeven wordt via het numerieke
toetsenbord en het externe klavier. Denk eraan dat de tekst niet verschijnt in het hoofdvenster
zolang u de ENTER toets niet gedrukt hebt. Dit laat toe dat de gebruiker kan kiezen waar hij
de ingegeven tekst wenst aan toe te wijzen, zijnde velden in de vensters of playbacks.

Nadat een commando ingegeven is, wordt hier ook bevestigd of het commando geaccepteerd
is ofwel wordt er een foutboodschap getoond wanneer uitvoering van het commando niet
mogelijk was.
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Controle van toestellen (Heads)
Het gebied rond de twee grote encoders is het control gebied voor de toestellen. Het wordt
gebruikt om de parameters van individuele toestellen te wijzigen en effecten toe te passen
zoals fan over een groep van toestellen.

De NEXT HEAD en PREV HEAD toetsen worden gebruikt om individuele heads te selecteren
en nadien individueel hun instellingen te wijzigen.
De andere toetsen bedienen de selectie mode; LOCATE, HIGHLIGHT, FAN, SINGLE,
ODD/EVEN, en ALL.
Editor toetsen

De Editor toetsen worden gebruikt om data te wijzigen tijdens het programmeren. De 8
toetsen aan de rechterzijde selecteren acties en worden gebruikt om showdata te wijzigen.
De actie toetsen zijn: UNDO, REMOVE, MOVE, COPY, SET, INCLUDE, UPDATE,
RECORD.
De toetsen aan de linkerzijde :
BLIND en CLEAR beïnvloeden de programmer.
REL en SELECT beïnvloeden de playbacks.
SHIFT selecteert een alternatieve functie.
 maakt een klavier ingave ongedaan en wist de laatste actie.
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Playback
Het Playback gebied is gesitueerd direct onder het touch screen en bestaat uit 10 playbacks,
elk met een fader en vier toetsen (FLASH, GO, STOP, SELECT). Het gebied boven elke
playback, op het touch screen, is gebruikt om informatie te verschaffen betreffende de status
van de playback.

De playback sectie bevat eveneens een Grand Master, een Sub Master, Pagina selectie
toetsen en een manuele playback om controle te hebben over Cue stacks.
De cross-fade sectie bevat GO, STOP, FWD, BCK toetsen, een cross fader en een master
GO toets. De cross fade sectie bedient de huidige, met de S-toets geselecteerde playback.
Bij de MQ500 zijn er 15 playback faders en 15 execute playbacks erboven.

5.2. Toetsenbord-, numeriek klavier-, selectie- en bevestigingsvensters.
MagicQ bezit een reeks van extra on-screen vensters, welke kunnen gebruikt worden voor
ingave van tekst, selectie van items en bevestiging van acties. U kunt kiezen of u het fysische
klavier gebruikt om te navigeren rond deze items of u de muis/touch screen gebruikt.
Om het klavier venster te openen op om het even welk moment drukt u SET SET. Om de
conen te kunnen selecteren, drukt u SHIFT + SET.
Bevestigingsvensters worden getoond bij het uitvoeren van belangrijke acties, welke ervoor
zorgen dat belangrijke show data overschreven of gewist wordt. U kunt een actie bevestigen
door het drukken van de 1 op het numerieke klavier. Om een actie te stoppen, kunt u de 0
drukken op het numerieke klavier.

5.3. Gemeenschappelijke acties
De MagicQ gebruikt verschillende gemeenschappelijke acties voor het uitvoeren van
programmeerfuncties. Al deze acties gebruiken identieke toets aanslagen. Eens u weet hoe
deze te gebruiken in één venster, zal u het ook begrijpen voor de andere vensters.
Wij raden u ten sterkste aan om u zelf vertrouwd te maken met deze acties – zij zullen u
kostbare tijd besparen tijdens het programmeren.
Items
Acties in vensters kunnen uitgevoerd worden op individuele items of op meerdere items. Voor
acties op één enkel item, gebruik de cursor om door het scherm te bewegen en plaats de
cursor over het gewenste item.
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Voor meerdere items in een venster, plaats de cursor over het eerste item. Druk en houdt de
SHIFT toets ingedrukt terwijl u de cursor naar het laatste item verplaatst. Alle items zullen nu
opgelicht zijn.
Als alternartief houd je de CTRL toets ingedrukt en selecteer meerdere individuele items.
In spreadsheet stijl vensters (bijvoorbeeld Patch) drukken op het touch screen of links klikken
met de muis, verplaatst de cursor naar het item. U kunt meerdere venster items selecteren
door het drukken op het touch screen en al drukkend u te verplaatsen over meerdere items.
In box stijl vensters (bijvoorbeeld Group), drukken op het touch screen of links klikken met de
muis, voert de functie uit geassocieerd met het item (bijvoorbeeld oproepen van een groep).
In deze vensters gebruikt u SHIFT of CTRL en de cursor toetsen om meerdere items op te
lichten.
Instellen van de waarde van items
Om een waarde van één of meerdere items in te stellen in een spread sheet stijl venster:
•
•

Verplaats de cursor over het item
Geef een waarde in via het numerieke klavier en druk ENTER.

•
•

Typ de waarde in via het numerieke klavier
Druk op het touch screen /klik met de muis /ENTER over het item.

Of

Voor items welke een eenvoudige waarde hebben of yes / no, indien u hier geen waarde
meegeeft, dan zal de waarde schakelen tussen de beschikbare mogelijkheden. Items die
meerdere waardes hebben, dubbelklikt u op het veld en een lijst met de beschikbare waardes
zal verschijnen. Bij het touch screen selecteert u het veld en druk dan om het even waar in
het ingavevenster (rechterzijde van het gebied onder het hoofdvenster) om een lijst van
beschikbare waardes tevoorschijn te brengen.
Items die donker gekleurd zijn, kunnen niet gewijzigd worden.
Benoemen van items
•
•
•

Druk de SET toets
Druk op het touch screen / klik / ENTER over het item dat een naam moet krijgen
Geef de naam in op het externe klavier of on-screen klavier.

Wanneer u in spread sheet stijl vensters werkt met een extern klavier is het niet noodzakelijk
om de SET toets in te drukken in de hiervoor gegeven volgorde, u kunt deze aanpassen zoals
elke andere spread sheet, door juist u te verplaatsen naar de juiste locatie en de tekst in te
geven op het klavier.
Om meerdere items te benoemen is het meestal gemakkelijker om de items te selecteren
alvorens de SET toets in te drukken. Indien u direct SET indrukt na het selecteren van
meerdere items, dan veronderstelt de console dat dit de items zijn die dienen ingesteld te
worden.
U kunt ook SET indrukken i.p.v. ENTER in de hiervoor gegeven sequentie.
Verplaatsen van items
•
•
•

Druk de MOVE toets
Druk op het touch screen / klik / ENTER over het bron item
Druk op het touch screen / klik / ENTER over het doel item.

U kunt ook op MOVE drukken i.p.v. ENTER.
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Om meerdere items te verplaatsen is het meestal gemakkelijker om de items te selecteren
alvorens de MOVE toets in te drukken. Indien u direct MOVE indrukt na het selecteren van
meerdere items, dan veronderstelt de console dat dit de items zijn die dienen verplaatst te
worden en wordt enkel nog gevraagd naar een doel. U kunt SHIFT of CTRL ingedrukt houden
en zo meerdere items selecteren.
Vanaf v1.7.6.4 ondersteunt MagicQ het verplaatsen van items in vensters. Houdt SHIFT
ingedrukt + MOVE om de Drag mode te activeren. Items kunnen dan versleept en gedropt
worden binnen het venster. Drag mode zal actief blijven tot wanneer de MOVE toets opnieuw
ingedrukt wordt, of BACKSPACE gedrukt wordt.
De MOVE toets knippert wanneer u zich in Drag mode bevindt.
Kopiëren van items
•
•
•

Druk de COPY toets
Druk op het touch screen / klik met / ENTER over het bron item
Druk op het touch screen / klik met / ENTER over het doel item.

U kunt ook op COPY drukken i.p.v. ENTER.
Om meerdere items te kopiëren is het meestal gemakkelijker om de items te selecteren
alvorens de COPY toets in te drukken. Indien u direct COPY indrukt na het selecteren van
meerdere items, dan veronderstelt de console dat dit de items zijn die dienen gekopieerd te
worden en wordt enkel nog gevraagd naar een doel. U kunt SHIFT of CTRL ingedrukt houden
en zo meerdere items selecteren.
Wanneer u Cue stacks, Cues of pagina’s kopieert, zal de console standaard geen individuele
kopie maken van de Cue stacks of Cues maar hen linken aan dezelfde Cues. Om te kopiëren
zonder te linken (bijvoorbeeld om nieuwe Cues te creëren) dan drukt u SHIFT en COPY in de
hiervoor genoemde sequentie en selecteer dan Unlinked.
Verwijderen van items
•
•

Druk de REMOVE toets
Druk op het touch screen / klik met de muis / ENTER over het item dat dient
verwijdert te worden.

Om meerdere items te verwijderen is het meestal gemakkelijker om de items te selecteren
alvorens de REMOVE toets in te drukken. Indien u direct REMOVE indrukt na het selecteren
van meerdere items, dan veronderstelt de console dat dit de items zijn die dienen verwijderd
te worden.
U kunt ook de REMOVE toets indrukken i.p.v. de ENTER toets in de sekwentie hierboven.
Bewaren (recorden) van items
In box stijl vensters is het mogelijk om een item op te slaan (bijvoorbeeld in het Group
venster, om een groep op te slaan):
•
•

Druk de RECORD toets in
Druk op het touch screen / klik met de muis / ENTER over het item dat u wilt
bewaren.

U kunt ook de RECORD toets indrukken i.p.v. de ENTER toets.
Acties op playbacks
Acties op playbacks zijn identiek aan venster items, behalve dat de S toetsen gebruikt worden
i.p.v. de venster items.
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Om een playback te selecteren, druk de S toets van de gewenste playback.
Om een playback op te slaan, druk RECORD, druk dan de S toets van de gewenste
playback.
Om een playback te benoemen, druk SET, druk dan de S toets van de gewenste playback.
Geef hem een naam gebruikmakend van het virtueel klavier of externe klavier.
Om een playback te verplaatsen, druk MOVE, druk dan de S toets van de bron playback en
dan de S toets van de doel playback.
Om een playback te kopiëren, druk COPY, druk dan de S toets van de bron playback en dan
de S toets van de doel playback.
Om de inhoud van een playback in te lezen in de programmer, druk INCLUDE, druk dan de S
toets van de playback.
Om de inhoud van bijvoorbeeld cue 3 uit de playback in te lezen in de programmer, druk 3
INCLUDE, druk dan de S toets van de playback.
Om een playback te verwijderen, druk REMOVE, druk dan de S toets van de playback toets
welke u wilt verwijderen, druk de S toets opnieuw om het verwijderen te bevestigen.

5.4. Iconen
MagicQ ondersteunt iconen voor alle geprogrameerde items. De grootte van de iconen kan
ingesteld worden in het de Windows Settings in het Setup venster.
Iconen kunnen gebruikt worden bij Group, Colour, Beam, Position, Cues, Cue Stacks en in
het Execute venster.
Om een icon in te stellen voor een Window item (d.w.z. palet) drukt u SHIFT SET. Druk op
het touch screen / klik / ENTER over het item om een icoon in te stellen. Dit zal de icon
bibliotheek openen. De icon bibliotheek is opgedeeld in verschillende types van iconen voor
kleuren, posities en verschillende types gobo’s.
Selecteer het icoon van de icoon bibliotheek.
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6. Snelstart
6.1. Opstarten van MagicQ
Bij MagicQ consoles houdt u achteraan op achterwand de power toets ingedrukt. Bij MagicQ
PC / Mac klikt u op het MagicQ applicatie icoon.
Na het opstarten wordt u de optie getoond om demo shows te laden of verder te gaan met de
laatste show. Selecteren van Last Show zal de laatste gebruikte show laden op het systeem.
Deze optie kan verborgen worden voor de volgende opstart.
De console onthoudt alle venster, welke open stonden tijdens het vorige gebruik. Om al de
vensters te sluiten drukt u SHIFT en CLOSE.
Druk SETUP om het Setup venster te openen.

6.2. Kalibreren van het touch screen
Indien het touch screen niet nauwkeurig reageert op de positie waar u drukt op het scherm,
dan kan het noodzakelijk zijn het touch screen te herkalibreren.
Druk de SETUP toets om het setup venster te openen. Druk de CAL TOUCH softtoets
(gebruik de fysische toets i.p.v. te drukken op het touch screen). Wanneer gevraagd wordt om
bevestiging, drukt u het cijfer 1 op het numerieke klavier of druk opnieuw de CAL TOUCH
softtoets.
Kalibratie werkt door het vinden van de linker benedenhoek en de rechter bovenhoek van het
scherm. Druk eerst in de linker benedenhoek en dan de rechter bovenhoek van het scherm.
Indien gewenst kunt u hiervoor een fijn, maar bot, voorwerp gebruiken.
De shortcut CTRL + SET kan gebruikt worden om het kalibratie venster op om het even welk
moment te openen.

6.3. Starten van een nieuwe show

Alvorens te starten met een nieuwe show, is gaat u naar het setup venster door het indrukken
van de SETUP toets en kies voor de softtoets View Settings, druk de NEW SHOW softtoets.
Dit zal de huidige show uit het geheugen verwijderen, shows die voorheen op de harde schijf
werden bewaard, blijven onaangerooerd. Er zal u gevraagd worden om te bevestigen met
YES. Nu zal er u gevraagd worden in welke mode u de console wil instellen.
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Er is een keuze van vier modes:
•
•
•
•

Normal (Live) - faders activeren Cue stacks. Bij het recorden, wordt alle data in de
programmer opgeslagen in de gerecorde cues.
Theatre non-track - faders regelen alleen de levels. Bij het recorden, wordt alle data
in de programmer opgeslagen in de gerecorde cues.
Theatre tracking - faders regelen alleen de levels. Bij het recorden, wordt alleen data
in de programmer opgeslagen in de recorded cues, welke is gewijzigd sinds de
laatste record.
Hog II warp – zoals Theatre Tracking maar met bepaalde extra functies om het
programmeren meer vertrouwd te maken voor Hog II gebruikers.

In theater en Hog II modes, keren heads terug naar hun default waarde, wanneer niet onder
controle van een playback of de programmer. Het numerieke klavier is ingesteld voor het
selecteren van paletten gebruikmakend van paletnummers, en Cue stack timing is standaard
ingesteld als Step–timing in plaats van Chase-timing.
De mode kan op om het even welk moment gewijzigd worden door gebruik van de
Programming Mode softtoets in het Setup venster. Als extra, kan elke individuele optie/default
waarde aangepast worden door de gebruiker en tevens bewaard worden als een persoonlijke
settings file.
Starten van een nieuwe show wist de volledige patch, alle programmatie en alle paletten. De
console specifieke opties worden niet gewist, zoals de configuratie van de DMX outputs of de
calibratie van het touch screen.
Zie Programming Mode voor meer details.
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6.4. Activeren uitgangen console

Om de uitgangen actief te maken gaat u naar het DMX I/O in het Setup venster. Dit venster
laat u toe wijzigingen aan te brengen voor de inputs en outputs van de 18 universes. De
MagicQ Wings ondersteunen DMX rechtstreeks vanop de wing of via externe Art-Net naar
DMX convertors.
Gebruik van directe DMX uitgangen
De huidige MagicQ consoles hebben directe DMX outputs op de achterwand.
De 4 DMX outputs op de achterwand, sturen automatisch DMX uit via Universe 1 tot 4, tenzij
u ze anders configureerd. De DMX zal uitgestuurd worden ongeacht de “status” enabled of
disabled in het Setup venster. Bij de Pro consoles is er een groene LED op de achterwand
die aangeeft of er al dan niet DMX uitgestuurd wordt.
Indien u andere universes wil gebruiken voor het uitsturen op de 4 DMX outputs van de
achterwand, dan dient u de uitgangen manueel te configureren. Voor elk van de Universes
die u wil uitsturen via de uitgangen op de achterwand, stelt u Out Type in op “MagicQ Direct”
en Port 1, Port 2, Port 3 en Port 4 en enable de universes.
De afbeelding hieronder toont output van de directe poorten op universes 5 tot en met 8.

Gebruik maken van outputs via netwerk
MagicQ ondersteunt output via de netwerkpoorten, gebriuikmakend van Art-Net, Pathport of
sACN streaming DMX.
Om Art-Net uit te sturen op een universe, enable deze en vergewis er u van dat het
outputtype ingesteld is op Art-Net. Kies welke Art-Net universe u wilt uitsturen op de MagicQ
universes. MagicQ stuurt standaard MagicQ Universe 1 uit met de eerste Art-Net Universe
(Art 0).
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Indien u gebruik maakt van ethernet naar DMX512 conversie interfaces, dan dient u deze
interfaces in te stellen, zodanig dat zij een correct Art-Net sub-net en Art-Net universe
toegewezen krijgen.
Bij de ChamSys SnakeSys B4 of R4 dient u de twee draaischakelaartjes in te stellen op de
correcte waarde. Het linkse is voor het Art-Net sub-net en het rechtse voor de Art-Net
universe. De interface zal dan de vier Art-Net universes decoderen startende van die Art-Net
subnet en universe.
In de meeste netwerken is de Art-Net sub-net op 0 geplaatst. Indien u slechts één ethernet
naar DMX interface gebruikt, dan kunt u normaal gezien subnet 0 en universe 0 gebruiken.
Indien u meerdere ethernet interfaces gebruikt, dan dient u elke ethernet interface in te stellen
op een verschillende Art-Net universe, bijvoorbeeld bij gebruik van twee ChamSys SnakeSys
B4 interfaces, stelt u de eerste in op Art-Net universe 0 en de tweede op Art-Net universe 4.
MagicQ bevat een DMX viewer voor het monitoren van Art-Net op het netwerk, selecteer
Tools, DMX View.

6.5. Aansluiten van een MagicQ Playback Wing
Om een playback of extra wing aan te sluiten, verbind u de wing eenvoudig weg met de
console door middel van een USB kabel. In het Setup venster, View System, View Wings stelt
u de eerste wing in op het type USB Wing.
Standaard zijn de playback wings zodanig ingesteld dat de wings van pagina wisselen
wanneer de Next/Prev page toetsen gedrukt worden op de MagicQ console. Het is mogelijk
om de wings volledig onafhankelijk laten te werken van de hoofdconsole door het wijzigen
van “Lower Bank Tie” en “Upper Bank Tie”.
Om meerdere Playback wings aan te sluiten, sluit u ze aan op de manier zoals hierboven en
verander dan het type in USB Wing.
Instellen Playback wing ID’s
Bij gebruik van MagicQ consoles met meerdere Playback/Extra wings (of meerdere Execute
wings) kan een wing ID ingesteld worden voor elke wing. De gewenste wing ID kan ingesteld
worden in Setup, View Wings om er zeker van te zijn dat de wings correct geïdentificeerd
worden en controle hebben over de juiste playback.
Houd de onderste NEXT PAGE en PREV PAGE knoppen ingedrukt wanneer je de Wing
inschakelt om in de Wing configuratiemode te komen.
Vanuit de menu's kun je vervolgens een Wing ID instellen.
Alle Extra Wing Compacts en Extra Wings en Playback Wings die sinds 2012 zijn
vervaardigd, ondersteunen de instelling van Wing ID. Oudere Extra Wings, inclusief die met
gele displays, ondersteunen Wing ID niet.
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6.6. Aansluiten van externe schermen
MagicQ consoles hebben ofwel een DVI of HDMI connector voor aansluiting van externe
monitors. De monitor dient aangesloten te worden alvorens de console op te starten.

6.7. Patchen van toestellen
Open het patch venster door het indrukken van de PATCH toets. Het patch venster heeft vier
mogelijke vensters, VIEW HEADS, VIEW CHANS, VIEW DMX en VIEW VIS. De patch kan
gerealiseerd worden in beide. In deze sectie beschrijven we patchen in VIEW HEADS.

Kies het toestel dat u wenst te patchen door het drukken van de CHOOSE HEAD softtoets.
Het venster zal wijzigen en u een lijst van beschikbare fabrikanten tonen. Selecteer één van
de fabrikanten via het touch screen. Of loop met de cursor doorheen het venster en druk de
ENTER toets wanneer de cursor over het juiste merk staat.

Nu verschijnt er een lijst met beschikbare toestellen voor dit merk. Maak opnieuw uw keuze.
Eens een toestel gekozen is, keert u terug naar het Patch venster. Druk de PATCH IT
softtoets om het toestel te patchen. Er zal u nu gevraagd worden hoeveel toestellen u wil
patchen en op welk adres. Gebruikl @ om te patchen op een specifiek adres.
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Bijvoorbeeld om 5x MAC250 mode 4 te patchen op universe 2, kanaal 1, geeft u in:
5@2-1
Wenst u meerdere toestellen te patchen met een vaste offset, bijvoorbeeld vijf Martins
MAC250 op de DMX kanalen 1, 21, 41, 61 en 81, geef dan in:
5 @ 2 – 1 / 20

Om een dimkanaal te patchen, drukt u eenvoudig weg CHOOSE DIM/MEDIA i.p.v. CHOOSE
HEAD, selecteer Generic Dimmer en patch dan één of meer dimmers zoals hiervoor
beschreven.
In het patch venster kunnen alle lichtere gekleurde velden geconfigureerd worden. Om een
veld te wijzigen, verplaatst u eerst de cursor naar dat veld, u geeft de nieuwe waarde in
gebruikmakend van het numerieke klavier of Pc klavier, en om af te sluiten drukt u de ENTER
toets.
Op deze manier kan u het DMX adres wijzigen, toestelnummer, naam, en gel (kleurenfilter)
voor alle gepatchte toestellen.
Benoemen en nummeren van toestellen
Eens u alle toestellen gepatcht hebt, kan u ze benoemen en nummeren zoals u wil. Het is
aangeraden dat u de dimmer of toestel benoemd volgens zijn locatie (bijvoorbeeld Wash front
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/ back truss). Voor dimmers kan u eveneens de kleuren (gel) ingeven. Dit maakt
programmering eenvoudiger en laat toe dat de console automatisch cues voor u
programmeert.

Het gel (kleurenfilter) veld gebruikt gel nummers. Voor Lee filters geeft u direct het gel
nummer in (bijvoorbeeld 181 voor Lee 181). Voor Rosco kleuren geeft u het gel nummer in
voorafgegaan door een punt (bijvoorbeeld .14 voor Rosco 14). Indien geen kleur dient
toegewezen te worden geeft u nul in. Wenst u echter liever kleurennamen te gebruiken i.p.v.
nummers, geef dan gewoon de naam in.
Om een gepatcht toestel of dimmer te testen, drukt u de TEST MODE softtoets (softtoets van
encoder C) en het toestel waarop de cursor staat zal getest worden. Voor intelligent licht
zullen de standaardwaardes (locate waardes) uitgestuurd worden, voor dimmers, wordt de
dimmer op 100% geplaatst. Druk de TEST MODE softtoets opnieuw om de test mode uit te
schakelen.

6.8. Bedienen van heads (toestellen)
Selecteren van toestellen
Om intelligent licht te kunnen bedienen, moet u de mogelijkheid hebben om de toestellen te
selecteren welke u wilt gebruiken. De MagicQ console houdt bij, welke toestellen op dat
ogenblik geselecteerd zijn en bepaalt op welke toestellen de wijzigingen zullen doorgevoerd
worden. De operator kan toestellen individueel selecteren of kan groepen gebruiken om
bepaalde configuratie op te roepen of toestellen die frequent gebruikt worden.
In “Hog Warp” mode of wanneer de Setup optie “Keypad always selects heads” geactiveerd
is, kunt u heads selecteren via het numerieke klavier, bijvoorbeeld om heads 1 tot 4 te
selecteren.
1 THRU 4 ENTER
In andere modes kan u de heads selecteren gebruikmakend van
1 THRU 4 @@
Selecteren van heads vanuit het Group/Heads venster
De console genereert automatisch groepen voor alle toestellen van een bepaald type. Nieuwe
groepen kunnen gemakkelijk aangemaakt worden.
Het groepvenster heeft twee zichten. VIEW GROUPS maakt het mogelijk om toestellen te
selecteren gebruikmakend van groepen, terwijl VIEW HEADS individuele selectie toelaat.
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In VIEW GROUPS, selecteren van een bepaalde groep via het touch screen, selecteert alle
toestellen van deze groep. Alle andere toestellen worden gedeselecteerd. Om meerdere
groepen tegelijk te selecteren, drukt u de SHIFT toets en een groep om de groep in of uit de
selectie te schakelen.
In VIEW HEADS, kunnen individuele toestellen geselecteerd/gedeselecteerd worden via het
touch screen. Gebruik de PG UP en PG DN om te bladeren doorheen de heads/toestellen.
Bewaren van een groep
Selecteer de heads welke u wil opnemen in een groep gebruikmakend van het numerieke
klavier of via VIEW HEADS van het GROUP venster.
Ga naar het VIEW GROUP venster.
Druk RECORD en selecteer dan de groep waarin u de toestellen wil opslaan door het
aanraken van het touch screen of gebruikmakend van de cursor toetsen en dan ENTER te
drukken.

6.9. Benoemen van een groep
Wanneer u een groep aanmaakt en u geeft de naam in alvorens deze toe te kennen aan het
touchscreen (of het drukken van ENTER), zal de groep benoemd worden op het zelfde
ogenblik als dat hij aangemaakt wordt.
U kunt een groep op om het even welk ogenblik benoemen door de naam in te geven, druk
SET en duidt de groep aan op het touchscreen.
Indien u geen klavier hebt, druk dan SET, selecteer de groep die u wenst te benoemen door
het drukken op het touch screen (of gebruikmakend van de cursortoetsen en ENTER). Een
klavier zal afgebeeld worden wat u de mogelijkheid geeft om de naam in te geven via het
scherm.

6.10. Oproepen van een groep
Eens een groep aangemaakt is, kan u de groep selecteren door deze aan te klikken op het
touch screen, alle toestellen in deze groep zullen geselecteerd worden. Alle andere zullen
gedeselecteerd worden. Gebruik SHIFT om meerdere groepen te selecteren. Er is een Setup
optie die de gebruiker toelaat om standaard meerdere groepen te selecteren.

6.11. Instellen dimmerwaarde
Via het numerieke klavier kan u commandos’ geven zoals:
1 @ 50 ENTER
1 THRU 4 @ FULL ENTER
Het is eveneens mogelijk het Intensity venster te gebruiken door het drukken van de INT
toets. Dit venster geeft een fader weer voor elke dimmer en head die gepatcht is in de
console. Verplaatsen van de fader stelt de overeenstemmende waarde in. Wanneer een fader
verplaatst wordt verschillend van 0, wordt het kanaal in de programmer geactiveerd en de
fader krijgt een rode kleur.
Het venster heeft twee views, View Prog en View Preset, faders gewijzigd in Prog View
beïnvloeden de inteniteitslevels in de programmer en worden gerecord in cues. Fader
wijzigingen in de Preset View zijn zoals traditionele “één per kanaal” preset faders op oudere
licht consoles. Dit laat toe om kanalen in te stellen op bepaalde waardes zonder de
programmer te beïnvloeden. Dit is aan altrenatief voor voor het “parkeren” op andere
consoles. De master fader heeft ook geen invloed op deze waardes!
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 76 van 682

Versie 1.9.4.0

De SQUARE OFF softtoetsen laten toe de intensiteit snel te programmeren. Gebruikmakend
van het touch screen duidt u aan welke kanalen u op 100% en welke op 0% wil – maar de
instelling dient niet nauwkeurig te gebeuren. Drukken van de SQUARE OFF softtoets werkt
de instelling af en plaatst alle kanalen die ingesteld zijn op minder dan 50% op 0 en alle
kanalen ingesteld boven de 50% op full.
Gebruik de ALL TO FULL en ALL TO ZERO toetsen om het level van alle kanalen te wijzigen.
Druk de CLEAR toets om de programmer leeg te maken.

6.12. Locaten (lokaliseren) van toestellen
De eerste actie die u wilt uitvoeren is locaten van de toestellen, d.w.z. ze in hun startpositie
plaatsen. Selecteer de gewenste toestellen en druk de LOCATE toets. Locaten van heads
brengt alle attributen van die heads in de programmer.
Indien de toestellen controle van de lamp toelaten via DMX, zal u de lamp moeten starten om
de beam te zien. Selecteer de toestellen en druk SHIFT LOCATE. Dit start de “Lamp On”
macro en start de lamp.
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6.13. Wijzigen attributen
Intelligente toestellen hebben verschillende attributen waaronder meest voorkomend pan en
tilt, kleur, gobo, iris,… Wanneer de MagicQ consoles een intelligent toestel patchen, worden
de parameters van het toestel gemapt naar standaard attributen om gemakkelijke toegang te
krijgen tot de functies van het toestel.
Attributen zijn verdeeld in vier types: Intensity, Position, Colour en Beam. In MagicQ is er een
venster voor elk van deze attribuuttypes. Selecteer de gewenste heads, open dan het
gewenste venster.

U kunt snel alle palet vensters openen door op de Layout 1 toets te drukken of de CTRL toets
ingedrukt te houden en dan eerste softtoets te drukken, genaamd Palettes, dit opent de
vensters volgens de hieronder afgebeelde layout.

Het oplichtende venster is het venster dat de functies bepaald van de softtoetsen en
encoders. In elk van de vensters bedienen de X en Y encoders de meest belangrijke
attributen, pan en tilt in het Position venster, kleurenwiel 1 en 2 in het Colour venster en
gobowiel 1 en 2 in het Beam venster. In het Beam venster zijn er meer dan 8 attributen die
kunnen bediend worden, u krijgt hiertoe toegang via meerdere pagina’s voor de encoders,
door het drukken van de NEXT PAGE softtoets of via één van de softtoetsen.
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Voor geïndexeerde attributen zoals kleurenwielen en gobowielen, kan de toets geassocieerd
aan de encoder gebruikt worden om naar de volgende waarde te springen in de reeks.
Drukken van SHIFT en de toets laat de waarde springen naar een lagere in de reeks.
Als toevoeging, geeft het venster u toegang tot de paletten, via het touch screen, van dit
attribuut type. Wanneer toestellen toegevoegd worden, zal het systeem automatisch paletten
genereren voor elk attribuut type. U kunt tevens nieuwe paletten aanmaken of bestaande
wijzigen.

In het Colour venster, wijzigt het scherm naar het colour picker venster door het drukken van
de COL MIX/ COL ATTRIBS toets. Druk COL TYPE om een standaard kleur te selecteren,
Lee kleuren, Rosco kleuren of via het HSI model.
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6.14. Aanmaken van een palet
Om een favoriete combinatie van attributen op te slaan in een palet (bijvoorbeeld Roterende
driehoek met een prisma bij een MAC500), wijzigt u eerst de attributen naar de waardes
welke u wenst op te slaan. Druk dan RECORD en selecteer de plaats waar u het palet wenst
te bewaren. Standaard worden enkel de geselecteerde heads opgeslagen in het palet (dit kan
gewijzigd worden door het drukken van SHIFT + RECORD en de Record opties te kiezen).

Om een naam toe te kennen aan het palet, geeft u de naam in op het externe klavier, druk
dan SET en selecteer het palet waar u de naam aan wenst toe te kennen. Om het touch
screen klavier te gebruiken, verplaatst u de cursor over het palet, druk dan SET en geef de
naam in gevolgd door ENTER.

6.15. FX toevoegen
Om een FX (effect) toe te voegen aan bepaalde toestellen, selecteert u de toestellen via het
GROUP venster of het PROG venster en druk dan de ADD FX softtoets. Kies het gewenste
effect.
Eens u een FX gekozen hebt keert u terug naar het PROG venster. Gebruik de encoders om
de parameters van het FX te wijzigen, zoals snelheid, grootte en spreiding tussen de
toestellen.
U kunt verschillende FX toevoegen aan een toestel, er van uitgaand dat het FX verschillende
attributen aanspreekt, u kan bijvoorbeeld een sinus op de pan mixen met een sinus op de tilt.
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6.16. Bewaren van een Cue
Om een situatie te bewaren als een Cue, stel u eerst alle parameters in, druk dan RECORD
en druk de SELECT toets van de playback om de Cue erin op te slaan.
Om de Cue te testen, maakt u eerst de programmer leeg met de CLEAR toets en verplaats
dan de playback fader naar boven of druk op de flash toets.
Denk eraan dat opslaan van een Cue in een playback, een Cue stack aanmaakt met één
enkele Cue. Aangezien deze playback maar één stap bevat, gedraagt hij zich zoals een Cue
onder de playback.
Om een opgeslagen Cue te bekijken, drukt u de SELECT toets van de Playback, en druk dan
de CUE om het Cue venster te openen.
Om opties te configureren tijdens het opslaan, drukt u SHIFT RECORD, en het record optie
venster zal geopend worden. Kies de gewenste optie en druk dan de SELECT toets van de
playback zoals hiervoor beschreven.

6.17. Bewaren van een Cue stack (Chase of Theatre Stack)
Bewaren van een Cue stack is identiek als het bewaren van een Cue – u bewaart simpel weg
meerdere Cues in een playback en u eindigt met een Cue stack.
Bijvoorbeeld om een Cue op te slaan van 2 stappen, de eerste met dots in kleur geel, de
tweede driehoek in blauw:
-

genereer de gele dots - stap
druk RECORD en druk de SELECT toets van de gewenste playback
genereer de blauwe driehoek – stap
druk RECORD en druk de SELECT toets van de zelfde playback

Om de Cue te testen, maakt u eerst de programmer leeg met de CLEAR toets en verplaats
dan de playback fader naar boven of druk op de flash toets.
Om een opgeslagen Cue stack te bekijken, drukt u de SELECT toets van de Playback, en
druk dan op CUE STACK om het Cue stack venster te openen. Of u drukt tweemaal op de
desbetreffende select toets, dit opent eveneens het Cue stack venster.
Wanneer u meer dan één Cue bewaart onder een playback, dan controleert de Cue stack de
overgang van de ene Cue naar de andere. In Normal mode werkt de Cue stack standaard als
een chase, d.w.z. dat elke Cue één voor één uitgevoerd wordt, met een timing behandeld
door de Chase Speed voor de hele Cue stack.
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In Theatre mode is de standaard Cue Timing, dit wil zeggen individuele fade tijden voor elke
stap en drukken van GO om van de ene stap naar de andere te gaan.

De Timing mode kan gewijzigd worden zodat de Cues weergegeven worden in theaterstijl,
gebruikmakend van de GO/STOP toetsen. Druk de CUE TIMING en de CHASE TIMING
softtoetsen om de timing mode te wijzigen.

U kunt het bewaren versnellen door gebruik te maken van de multiple record mode. Volg de
procedure zoals hiervoor beschreven behalve wanneer u RECORD drukt voor de eerste stap,
houdt de SHIFT toets ingedrukt en druk RECORD. Een werkbalk met record opties verschijnt
nu bovenaan het scherm. Druk de MULTI STEP softtoets en druk de SELECT toets van de
playback zoals voorheen. Voor elk van de volgende stappen, creëert u simpelweg de stap en
druk RECORD. Eens alle stappen bewaart zijn, drukt u BACKSPACE om de multiple record
mode te verlaten.

6.18. Selecteren en bewaren van volledige vensterlayouts
De console laat u toe om volledige vensterlayouts te bewaren en te selecteren. De console
bevat reeds verschillende standaard vensterlayouts inclusief Paletten en Cue stacks.
Er zijn fysische toetsen voor layout 1, 2 en 3. Layouts 1 tot 12 kunnen geselecteerd worden
door de CTRL toets ingedrukt te houden en selecteer één van de bovenste softtoetsen.
Om een vensterlayout te bewaren, sluit u eerst alle venster (SHIFT + CLOSE). Open dan de
gewenste vensters en pas ze aan qua grootte. Druk RECORD,houdt dan de CTRL toets
ingedrukt en druk één van de bovenste softtoetsen.
Om een vensterlayout een naam te geven, geeft u een naam in voor de layout, drukt u SET,
houdt de CTRL toets ingedrukt en selecteer één van de bovenste softtoetsen.

6.19. Bewaren van de show
Bij het programmeren van een show wordt deze opgeslagen in het geheugen. Om de show te
bewaren op de schijf dient u SAVE SHOW in te drukken in het Setup venster.
Tijdens het programmeren bewaart u best regelmatig uw show, zodat onverwachte
spanningsonderbrekingen, uw show niet doen verdwijnen. U kan om het even welke naam
geven aan de show, de console zal er automatisch de extensie .shw aan toevoegen.
Standaard bewaart de console periodiek een backup van uw show op de harde schijf.
Dezelfde naam wordt gebruikt, maar met de extensie .sbk.
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Het is een goed idee om uw show te bewaren met verschillende benamingen, zodanig dat u
makkelijk kan teruggrijpen naar een vorige versie, indien er iets verkeerd gaat. Bijvoorbeeld,
bewaar de show als mijnshow-patch.shw nadat u de patch uitgevoerd hebt en als mijnshowfinal.shw nadat het programmeren gedaan is.
Wanneer u de console uitschakelt via de shut-down procedure (drukken van de QUIT
softtoets in het Setup venster), bewaart de console automatisch een backup van uw show
met de extensie .sbk. Wanneer u opeenvolgend de console herstart, zal deze file ingelezen
worden. Dit verzekert dat de console opstart in dezelfde toestand als het drukken van de
QUIT softtoets.
MagicQ show files zijn typisch maar een paar megabyte groot, dus vele verschillende shows
of versies van een show kunnen zonder problemen bewaard worden.

6.20. Weergeven van uw show
Nu dat u Cues en Cue stacks bewaard hebt, kunt u met de show beginnen gebruikmakend
van de playback faders en toetsen. U kunt bepalen hoe elke Cue stack weergegeven wordt
d.m.v. de Cue stack opties. Bijvoorbeeld u kunt instellen dat de fader LTP fades of FX Size en
speed controleert.
Controleer of de master faders openstaan !
Denk eraan, indien u een grote show hebt, dat u beter auto backups uitschakelt tijdens de
weergave van de show. Maar vergeet niet auto backups weer in te schakelen tijdens het
programmeren.
Indien u komt vast te zitten op een bepaald ogenblik, druk de HELP toets en de Engelstalige
handleiding verschijnt op het scherm!
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7. Patchen
7.1. Patchen op een MagicQ
MagicQ beschouwt DMX en console kanalen als identiek en daarom is er geen nood aan om
een complexe patching uit te voeren, alvorens dat de console kan gebruikt worden. MagicQ
geeft u toegang tot alle DMX kanalen op alle DMX universes ondersteund door de console.
Elk kanaal kan onafhankelijk bediend en geprogrammeerd worden.
Aan elke head/ toestel kan een nummer toegewezen worden om het gemakkelijk te kunnen
oproepen met het numerieke klavier en een naam voor identificatie.
Desondanks genereert de console automatisch nummers en namen volgens het type toestel,
dit om tijd te besparen.

7.2. Van start gaan met het patchen
MagicQ ondersteunt een uitgebreide manier van patchen voor het toekennen van dimmers en
intelligente toestellen aan DMX kanalen. Patchen kan uitgevoerd worden op om het even
welk ogenblik en is onmiddellijk van kracht.
Druk de PATCH toets om het patch venster te openen. Het patch venster heeft vier views,
VIEW HEADS, VIEW CHANS, VIEW DMX en VIEW VIS.
VIEW HEADS wordt gebruikt om toestellen en dimmers te patchen, naam en nummers
toekennen en kleurenfilter toekennen.
VIEW CHANS wordt gebruikt om bewerkingen op individuele kanalen uit te voeren, zoals
testen van het kanaal en inverteren.
VIEW DMX wordt gebruikt om meer dan één DMX kanaal toe te kennen aan een MagicQ
head.
VIEW VIS wordt gebruikt voor het instellen en wijzigen van visualiser heads in de MagicQ
visualiser.

7.3. Patchen van een toestel of dimmer
De console ondersteunt een grote bibliotheek met toestellen. De console behandelt dimmers
zoals om het even welk ander toestel, zij hebben enkel één kanaal. Dimmers maken gebruik
van de “Generic Dimmer” personality.
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Kies het toestel (head) dat u wenst te patchen door het indrukken van de CHOOSE HEAD
softtoets. Het venster zal geopend worden en u de lijst van beschikbare fabrikanten tonen.
Selecteer een merk door het drukken op het touch screen. Als alternatief kan u doorheen de
lijst lopen met de cursor toetsen, en dan de ENTER toets drukken wanneer de cursor zich
boven het gewenste merk bevindt. Nu wordt een nieuw venster geopend met de beschikbare
types toestellen voor dit merk. Op dezelfde manier kan u nu het gewenste toestel selecteren.
Eens u een toestel gekozen hebt, keert u terug naar het patch venster. Druk de PATCH IT
softtoets om het toestel te patchen, en er zal u gevraagd worden naar een adres waarop u
het toestel wil patchen.
Druk ENTER om op het eerst volgende vrije adres te patchen, in de hoofding zal het eerste
vrije adres getoond worden, waarop deze head kan gepatcht worden. Wenst u meerdere
toestellen te patchen met een vaste offset, bijvoorbeeld vier maal Martin MAC500 op DMX
kanalen 1, 21, 41, 61, geef dan in 4/20.

Om een toestel op een specifiek adres te patchen maakt u gebruik van @. Bijvoorbeeld om
10 dimmers te patchen vanaf DMX adres 20, geeft u in 10@20. Om te patchen op het 2e
universe gebruikt u 10@2-20. Om te patchen op het eerste vrije adres in een universe
verschillend van de eerste universe gebruikt u +, BIJVOORBEELD. Voor de 2e universe
10@+2-1
Indien het de eerste maal is dat u iets patch, dan zal MagicQ u vragen of u de head wenst in
te voegen in de visualiser. Drukken van yes zal een visualiser head aanmaken in de show
file, zodat u de head kan zien in de visualiser.
Om meerdere toestellen te patchen, herhaalt u het hiervoor staande proces.
Om een dimmer te patchen drukt u in CHOOSE DIM/MEDIA i.p.v. CHOOSE HEAD, selecteer
Generic Dimmer en patch dan één of meerdere dimmers zoals hiervoor beschreven.
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In het patch venster kunnen alle wit gekleurde velden ingesteld worden. Om een veld te
wijzigen, gaat u eerst met de cursor naar het desbetreffende veld, voeg dan de nieuwe
waarde in via het numerieke klavier, en druk dan op de ENTER toets.
Op deze manier kan u DMX adressen wijzigen, nummers van toestellen, namen en kleuren
voor elk van de gepatchte toestellen.

7.4. Namen en nummers van toestellen
Druk de VIEW HEADS softtoets om de toestellen te controleren welke u gepatcht hebt, en
hen een naam en nummer toe te kennen volgens uw eigen wensen. In het patch venster
kunnen alle witte velden ingesteld worden. Om een veld te wijzigen, verplaatst u de cursor
naar het veld, geef de nieuwe waarde in, gebruikmakend van het numerieke of externe
klavier, en druk dan de ENTER toets.
Meerdere toestellen kunnen tegelijk een naam of nummer toegekend worden door gebruik te
maken van de SHIFT en cursor toetsen, om zo meerdere velden te selecteren. Aanschakelen
van de test mode d.m.v. de TEST HEAD softtoets maakt het gemakkelijker om te kijken welk
toestel of dimmer u in behandeling hebt.
Standaard is VIEW HEADS gesorteerd volgens toestel (head) nummer. Indien u de
toestelnummers instelt door elk nummer individueel in te geven, dan kan het gemakkelijker
zijn dat ze gesorteerd zijn volgens DMX Kanaal. Druk de SORT softtoets in en selecteer BY
DMX. Denk eraan dat de SORT ook de volgorde bepaalt in het intensiteit venster, het
programmer en group venster.
Namen van toestellen
Namen van toestellen worden gebruikt om het toestel of dimmer te identificeren. We raden
aan een naam te gebruiken overeenkomend met de locatie (bijvoorbeeld front wash / back
truss SL). Het is niet noodzakelijk intelligente toestellen een naam te geven volgens merk of
type (bijvoorbeeld Clay Paky) omdat dit al overgenomen wordt van de personality file.

Nummering van heads
Nummering van toestellen wordt gebruikt in verschillende vensters om aan te geven met welk
toestel u op dat ogenblik bezig bent. Nummering van toestellen kan ook gebruikt worden om
toestellen te selecteren en rechtstreeks hun intensiteit in te geven via het numerieke klavier.
Standaard nummert de console volgens de volgorde van patchen en startend vanaf nummer
1.
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Indien u er aan denkt om toestellen te selecteren via het numerieke klavier, dan raden wij u
aan om unieke nummering te gebruiken voor elk toestel. De console gebruikt standaard
unieke nummering. U kunt de nummering manueel aanpassen zodanig dat ze meer zinvol
zijn voor uw opstelling. Als alternatief kunt u ook één van de ingebouwde hernummer
algoritmes gebruiken.
Voor multi head elementen, zal MagicQ standaard, elke element een oplopend nummer
toekennen. MagicQ ondersteunt ook dat de meerdere elementen van een multi element
hetzelfde nummer hebben en dan de dot (.) operator gebruiken voor het selecteren van de
individuele elementen.
Meerdere multi head elementen kunnnen ingesteld worden om slechts één head nummer te
gebruiken in Patch – View Heads door het head nummer toe te kennen met een /1, dit om
aan te geven dat er slechts 1 head nummer in gebruik is voor de head.
Hernummeren head nummers
Drukken van SHIFT + RENUM HEAD NOS en selecteren van BEST FIT zorgt ervoor dat de
console een intelligent algoritme gebruikt om toestellen te lokaliseren, met nummers die
gemakkelijk opgeroepen kunnen worden. Bijvoorbeeld, indien u 4 ProSpots en 4 HPE’s
patcht en u hernummert, gebruikmakend van de BEST FIT methode, dan zullen de ProSpots
hernummert worden van 1-4 en de HPE’s van 11-14.
Indien u liever met DMX kanalen werkt, druk dan de RENUM HEAD NOS softtoets en
selecteer BY DMX. Dit zorgt ervoor dat de nummering overeenkomt met het DMX kanaal van
het toestel. U kunt dan de toestellen selecteren en de intensiteit instellen via de DMX kanaal
nummering.
Selecteren van HEADS (ALL START 1) stelt het toestelnummer zo in dat voor elk toestel de
nummering start vanaf 1, dit is de standaard instelling. Selecteren van BY NAME zorgt ervoor
dat de nummering gebeurt aan de hand van toestelnaam, kleur en type.
Patchen op een speciefiek head nummer
Het is mogelijk om direct te patchen op een specifiek head nummer gebruikmakend van de
operator *.
Bijvoorbeeld:
10 @ 7 – 2 * 201
Dit zal 10 heads patchen op kanaal 2, universe 7, startende vanaf head nummer 201.

7.5. Gel kleur naam en nummer
Voor dimmers kan u de gel (kleur) naam en nummer instellen. Dit maakt het programmeren
gemakkelijker en geeft de mogelijkheid dat de console automatisch cues voor u aanmaakt.
Het gel veld gebruikt gel of kleurennummers. Voor Lee kleuren geeft u direct het gewenste
kleurnummer in (bijvoorbeeld 181 voor Lee 181). Voor Rosco kleuren geeft u het kleurnummer in voorafgegaan door een punt (bijvoorbeeld .14 voor Rosco 14). Voor geen kleur
geeft u nul in. Wenst u kleurennamen te gebruiken i.p.v. gel nummers, geef dan gewoon de
naam van de gewenste kleur in. De console kent de meeste standaard kleuren.

7.6. Col tags
Het is mogelijk om een Col tag toe te wijzen aan elke head. Col tags in de patch worden
gebruikt in andere vensters indien Setup, View Settings, Windows, Col tags is ingesteld op
Patch.
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7.7. Automatisch genereren van groepen
De console genereert automatisch groepen voor de verschillende toestellen gepatcht in de
console, BIJVOORBEELD “All Dimmers”, “All Mac500”.
De console biedt ook de mogelijkheid om groepen te genereren op basis van gel kleuren en
toestel namen. Druk de AUTO GROUPS softtoets in VIEW HEADS van het patch venster en
selecteer dan Dimmers en/of Heads.
Wanneer Dimmers geselecteerd is, zal de console alle gepatchte dimmers onderzoeken en
een groep genereren voor gel kleur en een groep voor elke verschillende toestelnaam.
Wanneer Heads geselecteerd is, zal de console een groep genereren voor elk verschillende
type toestel met een andere naam. Dus indien u sommige van uw Mac500 “front” en
sommige “back” genoemd hebt, zal een groep “Mac500 front” en “Mac500 Back” gegenereerd
worden.

7.8. Auto paletten
Bij het patchen van heads genereert MagicQ automatisch paletten gebaseer op paletten
bewaard in de personality – standaard heeft deze 10 basis kleuren. MagicQ maakt paletten
aan gebaseerd op de voorname gobo bereiken, voor elke bereik in de personalirty waarvoor
de Auto Pal is ingesteld. Indien de personality geen bereiken heeft waarbvoor de Auto Pal
optie ingesteld is, dan zal MagicQ nu gobo paletten genereren op basis van alle gobo’s
ingestel met Range Type of Fixed, Index of Rotate.
Vanaf 1.7.4.4 genereert MagicQ 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 head.
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.

7.9. Multi element heads
MagicQ ondersteunt heads die meerder attributen hebben van één type, bijvoorbeeld meer
dan één dimmer of meer dan één rood, groen, blauw kanaal, gebruikt.
De dot (.) syntax wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de sub elementen. Individuele
elementen kunnen geselecteerd worden d.m.v. de dot (.) operator. Bijvoorbeeld om enkel het
1e element te selecteren, geeft u in .1 NEXT HEAD of .1 @@. Dit sub selecteert het 1e
element. Drukken van de ALL keert terug naar de selectie van alle elementen.
Magicheads kunnen aangemaakt worden ter ondersteuning van één van de twee methodes,
voor het ondersteunen van meerdere attributen van hetzelfde type. De nieuwe manier is
“Duplicated Heads”, terwijl de andere manier gebruik maakt van “Multi Element Heads”.
Duplicated Heads
Duplicated heads behandelen de heads als één enkele head, maar met attributen die
meerdere malen verschijnen in de personality.
Bij gebruik van de head, worden de gedupliceerde elementen standaard behandeld als één
element, dus het 2e, 3e en 4e element kopiëren de programmering van het 1e element. Dit
zorgt ervoor dat de head eenvoudig te gebruiken is en werkt alsof hij slechts 1 element heeft.
Bij het drukken van locate, selecteren van paletten en gebruik maken van de soft toetsen of
encoders, worden slechts de attribuut parameters van enkel en alleen het eerste element
actief gemaakt in de programmer, en daardoor wordt enkel en alleen het eerste element
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opgenomen in de cues. Wanneer de cues weergegeven worden, kopieert MagicQ de
berekende waardes van het 1e element naar de andere elementen.
Wanneer een sub selectie actief is op een Duplicate Head, dan zullen de specifieke
elementen actief gemaakt worden in de programmer en sub-sequentieel gerecord worden in
de cues, en er zal enkel gekopieerd worden naar elementen die niet gerecord ziin.
Alle elementen kunnen geselecteerd worden indien u split tijden wil toepassen op alle
elementen of om alle elementen op te nemen in een FX. Selecteer alle elementen
gebruikmakend van de syntax .> @@
Paletten waardes worden standaard aangemaakt voor het eerste element. Wanneer een subselectie actief is, zal MagicQ de waarde gebruiken in het palet, van het eerste element, indien
er geen specifieke palet ingave is voor het geselecteerde element. Dit voorkomt dat
afzonderlijke palet informatie dient aangemaakt te worden voor elk element. Wanneer een
palet is upgedate, zullen de cues upgedate worden, die gebruik maken van het palet, van het
sub-element, indien het bestaat in de palet. Anders zal de data gebruikt worden van het 1e
element, om er zeker van te zijn dat de cues upgedate worden zoals verwacht.
Houdt er rekening mee dat Duplicated heads lichtjes anders werken dan normale heads, bij
het splitsen van elementen tussen verschillende playbacks of de programmer. De
playbackdie het eerste element bezit, heeft actieve controle over alle andere elementen.
Indien die playback enkel en alleen het 1e element actief heeft, dan zullen alle andere
elementen hetzelfde uitsturen, ongeacht of er andere elementenactief zijn op andere
playbacks. Idem, indien de programmer enkel het 1e element actief heeft, dan zullen alle
elementen hetzelfde uitgesturen, ongeacht of er andere elementen actief zijn op één van de
andere playbacks.
Multi Element Heads
Multi element heads worden behandeld als meerdere verschillende heads, allen automatisch
gepatcht met opeenvolgende adressen.
Multi element heads worden op exact dezelfde manier gepatcht als normale heads, maar
MagicQ toont een * naast het DMX adres om aan te geven dat het om een multi element
head gaat.
MagicQ herkent 3 soorten verschillende van multi element heads. Deze welke een eenvoudig
herhalend element hebben, deze die een hoofdelement hebben gevolgd door herhalende
elementen en deze die herhalende elementen hebben, gevolgd door een hoofdelement.
Wanneer multi elements gepatcht worden, genereert MagicQ de “All” groep welke zowel het
hoofdelement als de herhaalde elementen bevat. MagicQ zal ook een afzonderlijke groep
aanmaken voor het hoofdelement “Mn” en ook voor de herhalende elementen “Ele”.
Multi element heads kunnen en afzonderlijk head nummer hebben voor elke element in de
head, daarom zal bij het patchen van meerdere van deze heads, het head nummer verhogen
met meer dan één per head. Als alternatief kunnen alle elementen hetzelfde head nummer
hebben.
Wanneer alle elementen ingesteld zijn op hetzelfde head nummer dan kunne de afzonderlijke
elementen van de head kunnen ook sub-geselecteerd worden door gebruik te maken van de
punt operator van het klavier. Bijvoorbeeld voor head 2 kunt u een subselectie maken : 2.4
selecteert het 4e element van head 2.

7.10. Inverteren en swappen
In VIEW HEADS kan u de pan en tilt kanalen inverteren van de toestellen en zelfs de pan en
tilt kanalen omwisselen. ENTER drukken in het gewenste veld, laat de waarde van het veld
wijzigen.
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Individuele kanalen kunnen eveneens geïnverteerd worden in VIEW CHANS indien gewenst.

7.11. Pan en tilt offsets
Om een pan of tilt offset toe te voegen, geeft u de offset d.m.v. het aantal graden in bij het
patch venster. De offset beïnvloedt alle geprogrammeerde waardes.

7.12. Offsets toepassen gebruikmakend van Update
MagicQ ondersteunt een snelle manier voor het toepassen van offsets op kanalen, zoals pan
of tilt offset, of offset op een kleurenwiel.
Om een offset toe te passen, geeft u de cue weer en overschrijft u enkel en alleen de
parameter, voor de welke u een offset wil, in de programmer. Druk dan de Update toets. De
update opties zijn gewijzigd en bevatten een optie “Patch Offset”. Selecteer van deze optie
zal een permanente offset toekennen op dat kanaal in de patch i.p.v. de individuele paletten
en cues te moeten wijzigen.
Om de offset te verwijderen gaat u naar Patch – View Chans en verwijder de offset van de
desbetreffende kanalen.
Offsets worden enkel toegepast op LTP kanalen, niet op HTP (Intensity) kanalen.
Het output venster toont de kanalen met een offset in een groen kleur.
Het patch venster toont de offsets toegepast op pan en tilt in het pan offset en tilt offset veld.

7.13. Minimum en maximum waardes
U kunt een minimum en maximum waarde instellen voor elk gepatcht kanaal via VIEW
CHANS. Dit is handig voor het instellen van pre-heating voor dimmers en het limiteren van de
uitgangswaarde voor bepaalde lampen wanneer er een tekort aan vermogen is.
De minimum en maximum waarde hebben absolute voorrang op alle andere playbacks en
programmering op de console. Master faders en DBO toets (black-out) hebben geen invloed
op de minimum en maximum waardes.
Minimum waardes kunnen gebruikt worden om een minimum aan licht op de stage te
garanderen, bijvoorbeeld gedurende een wissel.
Limit en offset
Het is mogelijk om limieten en offsets in te stellen bij kanalen door gebruik te maken van de
Limit en Offset dimmer curves.
Limit laat toe om een maximum waarde in te stellen voor een kanaal, terwijl de normale
lineaire dimmercurve behouden blijft. Wanneer de dimmercruve is ingesteld op “Limit”, dan
heeft het kanaal een lineaire dimmercurve tot aan de ingestelde maximum waarde, din in
plaats van de normale lineaire dimmercurve die stopt aan de maximum waarde.
Offset laat toe om een offset waarde toe te kennen aan een kanaal, dit kan interessant zijn
indien een moving head niet perfect gekalibreerd is of verplaatst is. Wanneer de dimmercurve
ingesteld is op “Offset”, dan specificeert de minimum waarde de offset die zal toegepast
worden. Wanneer een kanaal de 255 overschrijdt, wordt er teruggesprongen naar 0. “Offset
no Wrap” is identiek aan “Offset”, maar wanneer een kanaal de 255 overschrijdt, wordt er niet
teruggesprongen.

7.14. Dimmer curven
MagicQ ondersteunt 10 gebruikersdimmercurven (user) welke kunnen geselecteerd worden
in het Patch venster – View Chans.
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User dimmercurven zijn aangemaakt in csv formaat (komma gescheiden variabelen) met als
bestandsnaam dimmercurveuser1.csv, dimmercurveuser2.csv, enz. …. En worden bewaard
in de folder show/heads.
Het bestand bestaat uit 256 lijnen, elk met een waarde tussen 0 en 255. Deze bestanden
kunnen aangemaakt worden in een spreadsheet (bijvoorbeeld MS Excel) en bewaard worden
als csv formaat.

Vanaf v1.6.0.7 kunnen dimmer curves 16bit waardes (0..66535) bevatten of enkel (0..255).
Indien in de user dimmer curve file een waarde hoger gaat dan 225, dan wordt veronderstelt
dat het een 16bit curve is.
User dimmercurven worden niet opgeslagen in de show of settings. Elke console die gebruik
maakt van user dimmercurven, moet de curven opslaan in de folder show/heads.
In de CSV file, de lijn na de laatste data lijn (lijn 257), kunt u de naam instellen voor de curve
welke zal weergegeven worden in MagicQ. De naam mag maximum 15 karakters lang zijn.
Dimmer curven worden gelezen bij het opstarten van MagicQ, dus u dient MagicQ te resetten
om nieuwe curves te laden.

7.15. Testen van kanalen
Om kanalen te testen in VIEW CHANS drukt u de TEST CHANS softtoets om in de test mode
binnen te treden. In deze mode, zal het kanaal, waarop de cursor staat, kunnen ingesteld
worden via het TEST CHANS encoder. Gebruik de cursor toetsen om doorheen de
verschillende kanalen te lopen. De test mode blijft actief tot wanneer de TEST CHANS
softtoets opnieuw ingedrukt wordt.
Testen van kanalen werkt zowel voor gepatchte als niet gepatchte kanalen. Denk eraan dat
voor kanalen gepatcht als LTP, het level van de Grand Master de waarde van het kanaal niet
beïnvloedt en na de test uitgeschakeld wordt, zal het kanaal nog steeds op de testwaarde
blijven staan. LTP kanalen kunnen op nul geplaatst worden door het drukken van CTRL
CLEAR.
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U kunt eveneens kanalen testen door naar het gewenste kanaal te gaan en dan de TEST
SELECT CHANS softtoets in te drukken. Het kanaal zal dan uitgestuurd worden volgens de
waarde van de Grand Master fader. Opnieuw indrukken van de TEST SELECT CHANS
softtoets, brengt het kanaal terug op nul. U kunt meerdere kanalen tegelijk testen
gebruikmakend van de SHIFT en de cursor toetsen, om meerdere kanalen tegelijk te
selecteren, en dan de TEST SELECT CHANS softtoets in te drukken.
Kanalen die in test mode staan, lichten rood op.
Indrukken van de soft toets A (NEXT UNI of PREV UNI) verplaatst u naar boven of onder, op
het eerste kanaal van het volgende of vorige universe.

7.16. Wijzigen van het DMX adres van kanalen of toestellen
Heads (inclusief dimmers) kunnen verplaatst worden naar andere DMX adresen indien
gewenst. Wanneer ze verplaatst worden, verhuizen al het geprogrammeerde en paletten, aan
het toestel gekoppeld, mee naar de nieuwe kanalen. In Patch - VIEW HEADS, past u
eenvoudig het DMX veld aan met een nieuw adres.
Indien u probeert om te verplaatsen naar een locatie waar al kanalen gepatcht zijn, dan zal de
console een melding geven en vragen of u verder wenst te gaan en de al gepatchte kanalen
mogen verplaatst worden. Indien u bevestigd met YES, dan zullen de al gepatchte kanalen
verplaatst worden naar de eerst vrije locatie. Indien u NO aanklikt, dan zal de verplaatsing
niet uitgevoerd worden.
Meerdere dimmers en toestellen kunnen tegelijk verplaatst worden gebruikmakend van de
SHIFT en cursor toetsen. Wanneer een wijziging wordt doorgevoerd voor meerdere
toestellen, dan wordt deze wijziging absoluut doorgevoerd, d.w.z. het eerste toestel zal
verplaatst worden naar het gespecificeerde adres, de andere toestellen naar de adressen
hierop onmiddellijk volgend. Om een relatieve wijziging door te voeren, geeft u een / mee
achter het nieuwe adres, bijvoorbeeld om 4 toestellen te verplaatsen van 1-1 naar 2-1, maar
met behoud van de relatieve DMX offset tussen de toestellen, geeft u in 2-1/. U kunt
eveneens een expliciete offset gebruiken zoals bij het patchen, bijvoorbeeld 2-1/20.

7.17. Patchen van een head op meerdere DMX adressen
Het View DMX venster in het Patch venster geeft de mogelijkheid om meerdere DMX kanalen
toe te wijzen aan één head. Tot en met 5 extra DMX kanalen kunnen ingesteld worden voor
elke head, dit als toevoeging op het hoofd DMX adres. Verwijder extra kanalen door het
drukken van de REMOVE toets en de velden te selecteren van de extra kanalen of door het
typen van “u” (unpatch) in plaats van het DMX adres.
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7.18. Een head unpatchen van een DMX kanaal
Het is mogelijk om een head te “unpatchen”, dit wil zeggen de verbinding verbreken tussen
de geprogrammeerde data en het DMX adres. De geprogrammeerde data van de head wordt
behouden en de head kan gepatcht worden op een nieuw DMX adres. Om een head te
unpatchen, verplaatst u de cursor naar het eerste DMX veld in VIEW DMX en drukt u
REMOVE, of typ “u”.

7.19. Patchen van scrollers
Er zijn twee manieren voor het patchen van scrollers, de eerste methode is de dimmer en de
scroller appart patchen, op deze manier werken de dimmer en scroller volledig onafhankelijk.
Gebruik de “generic dimmer” personality voor de dimmer en de “generic scroller” personality
voor de scroller.
MagicQ heeft ook een uitgebreidere ondersteuning voor scrollers, zodat het scroll kanaal kan
gekoppeld worden aan het dimmerkanaal, dit in één head.

Om van deze ondersteuning gebruik te maken, patcht u een generic scroller with dim. Deze
zal verschijnen in View Heads, met het DMX adres als “virtual”, en elk ingegeven DMX adres
zal genegeerd worden. Schakel naar VIEW DMX en specifiëer het gewenste DMX adres in de
DMX kolom van de dimmer en scroller.
De generic scroller with dim is aangemaakt als een virtuele personality, dit wil zeggen dat elk
kanaal, in de personality, kan gepatcht worden op om het even welke locatie in MagicQ, dit
ten op zichte van andere personalities waar de kanalen elkaar dienen op te volgen,
beginnende vanaf het DMX startadres. In View DMX, worden de DMX velden gebruikt om het
adres te specificeren voor elk kanaal van de virtuele personality, dit met een max. van 5
kanalen (voor normale personality files worden deze velden gebruikt om meerdere DMX
adressen of apparaten toe te kennen aan één head).

7.20. Aanpassen personality files
U kunt de personality file van een toestel wijzigen of een nieuwe personality file creëren in de
Head Editor. Kies het toestel dat u wilt aanpassen en druk dan de EDIT HEAD softtoets.
Om snel een toestel te kiezen, wat al gepatcht is, zonder terug te moeten gaan naar het
Choose Head venster, plaatst u de cursor over het toestel in het patch venster, houdt de
SHIFT toets ingedrukt en druk CHOOSE HEAD.
Om snel een toestel te editeren, wat al gepatcht is, zonder terug te moeten gaan naar het
Choose Head venster, plaatst u de cursor over het toestel in het patch venster, houdt de
SHIFT toets ingedrukt en druk EDIT HEAD.
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7.21. Klonen (toevoegen van een extra head/dimmer aan een geprogrammeerde
show)
Clone laat toe, een geprogrammeerde show met een bepaald aantal heads, uit te breiden met
meerdere heads van hetzelfde type, zonder de show te moeten herprogrammeren.
Bijvoorbeeld, indien u een show geprogrammeerd hebt met 4x Maverick Spots en u wenst 4
extra Maverick Spots toe te voegen, dan kunt u de 4 geprogrammeerde Maverick Spots
klonen. Alle Cues, Cue stacks, groepen en paletten welke toebehoren aan de 4 originele
Maverick Spots, zullen nu ook de extra 4 Maverick Spots bevatten.
Door op deze wijze toestellen te klonen hebt u een snelle en gemakkelijke manier om uw
show uit te breiden. U kunt dan nieuwe Cues en Cue stacks aanmaken om de nieuwe en
oude toestellen individueel te gebruiken.
Ga naar het patchvenster en kies dan het view heads view. Selecteer de heads die u wilt
klonen met SHIFT en de cursortoetsen. Merk op dat er voor elk van de geselecteerde heads
een nieuwe gekloonde head wordt gemaakt. bijv. selecteren van 4 heads bij het klonen zal 4
extra heads patchen, elk gekloond naar een van de 4 geselecteerde heads.
Druk dan de CLONE HEAD softtoets.
Gekloonde heads worden gepatcht op de volgende vrije universe / kanaal in MagicQ, deze
kunnen vervolgens opnieuw worden geadresseerd als dat nodig is.
Er zijn verschillende opties bij het klonen van heads. Het is mogelijk om te kiezen of zowel
paletten en cues gekloned worden, of enkel paletten.
Het is eveneens mogelijk aan te geven of de FX gesplists worden wanneer de heads
gekloned worden zodat nieuwe heads deel uitmaken van een ander FX dan van het originele
FX. Deze functie dient gebruikt te worden met voorzichtigheid bij het klonen van meerdere
heads om te voorkomen dat het FX te veel gedefragmenteerd wordt.
Copy Head Programming
Indien u nieuwe heads patcht in een show, zonder te klonen, dan is het nog steeds mogelijk
de programmering te kopiëren van bestaande heads naar deze nieuwe heads. Om
geprogrammeerde data te kopiëren van een toestel naar een ander drukt u de SHIFT +
COPY HEAD PRG softtoets in VIEW HEADS, selecteer dan het bron toestel, gevolgd door
het doel toestel. Alle Cues, Cue stack, groepen en paletten welke het bron toestel bevatten
zullen geüpdate worden om het doel toestel op te nemen.
Elke programmering voor de bestemmingsheads wordt eerst verwijderd, voordat de nieuwe
gegevens van de bronheads naar de bestemmingsheads worden gekopieerd.
Alle cues, cue-stacks, groepen en paletten die de bronhead bevatten, worden bijgewerkt
zodat ze ook de bestemmingshead bevatten. Merk op dat de All Groups die bij het patchen
van Heads zijn gemaakt, niet worden beïnvloed.
Vanaf v1.9.1.0 is het mogelijk om tussen verschillende Head-types te kopiëren.
In v1.9.1.0 is het ook mogelijk om head-programmering te kopiëren, met behulp van
toetsenbordsyntaxis, met Head nrs. of groepen, om het gemakkelijker te maken 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.
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Om alle programmering van heads 1 tot 4 naar heads 10 tot 20 te kopiëren, gebruikt u
1 THRU 4 SHIFT COPY <CHOOSE COPY HEADS en COPY HEAD PROG> 10 THRU 20
ENTER
Om alle programmering van groep 1 naar groep 2 te kopiëren, gebruikt u
GROUP 1 SHIFT COPY <CHOOSE COPY HEADS en COPY HEAD PROG> GROUP 2
ENTER
U kunt ook Groepen selecteren in het venster Groep.
Patch Channel Copy
Een andere manier om een bestaande show uit te breiden is nieuwe heads en dimmers te
patchen, maar dan in het Patch venster een real time kanaal copy in te stellen van een reeds
geprogrammeerd kanaal. De waarde van het kanaal zal steeds identiek zijn aan het reeds
geprogrammeerde kanaal. Elke programmatie van het nieuwe kanaal zal genegeerd worden.
Om de real time copy in te stellen, dient u de Merge en From Chan kolommen te editeren in
View Chans van het Patch venster. Druk de ENTER toets in de merge kolom om het te
wijzigen naar “Copy” en stel dan de from Chan kolom in.

7.22. Morphing heads (veranderen van toesteltype)
Het is mogelijk een type toestel te morphen in een ander type toestel. Het systeem zal de
programmering van het oude type toestel kopiëren in het nieuwe type toestel. Het systeem
houdt rekening met de verschillende pan- en tilt bereiken van de toestellen bij het kopiëren
van de pan- en tilt data.
Aangezien twee toestellen nooit identiek zijn, zal de programmering onmogelijk identiek zijn
als met de originele toestellen. Een betere representatie zal bekomen worden wanneer een
spot in een spot gemorphed wordt t.o.v. een spot in een wash.
Indien het nieuwe toestel meer kanalen heeft dan het originele type toestel, dan zal MagicQ
de heads morphen maar unpatchen. De gebruiker dient de toestellen dan te herpatchen op
een passende locatie.
In het patch venster, kiest u een nieuw toestel type via “Choose Head”, verplaats dan de
cursor naar het te wijzigen toestel of groep van toestellen. Meerdere toestellen selecteren kan
gebruikmakend van de SHIFT en cursor toetsen. Druk de MORPH HEAD softtoets en
bevestig dat de actie mag doorgevoerd worden.

Na het morphen van de toestellen, zullen de groepen, paletten en cues geüpdate zijn en de
nieuwe toestel types bevatten.
Morphen van Multi Part heads
MagicQ ondersteunt volledige morphing tussen multi element heads naar enkelvoudige
heads en van enkelvoudige heads naar mult element heads.
Bij het morphen tussen multi element heads, en de nieuwe head heeft minder delen, dan
zullen de overschrijdende delen in de originele head genegeerd worden. Indien de nieuwe
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head meer elementen heeft dan de originele head, dan zullen de overschrijdende delen in de
nieuwe head de delen van de originele head herhalen op gebied van programmatie.
Het is mogelijk om te morphen van een duplicated multi element head, welke volledig
gemaakt is duplicated elementen (geen kanalen die geen multi element zijn) naar meerdere
niet-duplicated heads. Bv. om een duplicated 10 element LED fixture op te splitsen in 10
afzonderlijke RGB fixtures.
Morphen van toestellen met virtuele dimmer
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.
Morphen tussen CMY en kleurenwiel toestellen
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.
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7.23. Importeren van toestellen
Een snelle manier van patchen is het importeren van toestellen uit een file. MagicQ
ondersteunt comma gescheiden variabele files (.csv) welke kunnen gegenereerd worden door
visualisers zoals WYSIWYG en VectorWorks of gegeneerd van uit de meeste spread sheets
en tekstverwerkers.
In Patch, View Chans drukt u op de IMPORT HEADS soft toets en selecteer een file in .csv
formaat. MagicQ detecteert automatisch te inhoud van de file en herkent formaten van
Capture, Wysiwyg, VectorWorks, L8 en Depence.
MagicQ voorziet verschillende import opties:
Add

Readdress
Morph, Readress

Clone, Morph, Readress

Vis Only

Voegt de heads toe aan de patch. Als DMXadres is opgegeven dan wordt alleen
toegevoegd als dat adres vrij is - anders
wordt er toegevoegd aan op het volgend vrij
adres
Heradresseer de head met het opgegeven
headnummer naar het opgegeven DMXadres
Verandert eerst de head met het opgegeven
headnummer naar het nieuwe headtype en
heradresseert dan vervolgens naar het
gespecificeerde DMX adres
Kloont eerst de head met het opgegeven
headnummer en vervolgens morpht in het
nieuwe headtype en heradresseet dan
volgens het opgegeven DMX-adres
Importeert alleen de Vis-gegevens (XYZpositie en rotatie) voor de head op het
opgegeven DMX-adres. Als er geen DMXadres is gespecificeerd, dan gebruikt het de
headnummer om te matchen

Bij het patchen van heads, als er geen DMX adres gespecificeerd is, dan zal MagicQ ze niet
kunnen patchen. Indien geen DMX adres aangeleverd wordt, dan zal MagicQ het head
nummer controleren om te kijken of er reeds een head gepatcht is met dat head nummer en
dat overeenkomt met het gevraagde aantal kanalen. Indien geen overeenkomst gevonden
wordt, dan zal MagicQ een vrij DMX adres nemen om de head te patchen.
Indien een head reeds bestaat op het nodige DMX adres, dan zal MagicQ geen nieuwe head
patchen, maar de visualiser XYZ data zal wel geïmporteerd worden indien beschikbaar.
Indien er geen head is op het DMX adres of geen headnummer gevonden wordt, dan zal
MagicQ proberen het headtype te matchen dat aangeleverd is.
In Wysiwyg moeten de heads een adres hebben en een universe in de Fixture Properties
dialoog, maar er moeten geen devices gemapt zijn in de device manager.
Ondersteunde kolomhoofdingen
MagicQ ondersteund een groot aantal kolomhoofdingen en zal proberen de inhoud van de file
te detecteren, zoals of het van een specifieke visualiser komt zoals Capture, Wysiwyg, Vector
Works of het gewoon een head lijst is.
De kolomhoofding is de eerste rij in de file, behalve in het geval van Capture, waarbij de
eerste rijen “Channel Report” is, MagicQ negeert deze en verwacht van de volgende rij dat
het de kolomhoofding is.
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Kolomhoofdingen zijn niet hoofdlettergevoelig.
De file kan gescheiden zijn door “;” i.p.v comma “,”. MagicQ detecteert de eerste die opduikt
van de twee om te kiezen welke het scheidingsteken is.
De ondersteunde kolomhoofdingen zijn:
Kolomhoofding
Head no, Headno, Hdno,
Headnum, Channel, Spot, Fixture
ID
Head name, Hd name,
Headname, Hdname, Purpose,
Short Name
Universe, DMX Line
DMX, DMX no, DMXno,
DMXnum, DMX num, DMX,
Patch, Patch Address, Patch
Adress
Type, Head type, Headtype, Hd
type, Hdtype, Fixture, Instrument
Type

MagicQ functie
Head No

Gel, colour, filter

Gel

Pinv, P inv, Pan inv, Paninv, Pani,
Pan i
Tinv, T inv, Tilt inv, Tiltinv, Tilti,
Tilt i
Swap, Flip
Chans, Num chans, Numchans, #
of Data Channels, Num channels,
Channel count
X, X Location, X Pos, X Position
Y, Y Location, Y Pos, Y Position

P Inv

Z, Z Location, Z Pos, Z Positions

Z Pos

RotX, X Rotation, X Rot
Rot Y, Y Rotation, Y Rot

X Rot
Y Rot

Rot Z, Z Rotation, Z Rot

Z Rot

Commentaar

Name
Universe
DMX

Head Type

Patch Adres (kan universe
en kanaal bevatten
Probeert naar een
gelijkaardige MagicQ naam,
Capture naam of Wysiwyg
naam te zoeken
Kleurennummer, startende
met L voor Le, R voor
Rosco. Anders MagicQ
kleurennummers.

T Inv
Swap
Num of Chans
X Pos
Y Pos

Gebruikt om type/mode te
zoeken
Houdt er rekening mee dat
voor Wyg/VectorWorks Y
aanzien wordt als Z Pos in
MagicQ
Houdt er rekening mee dat
voor Wyg/VectorWorks Z
aanzien wordt als Y Pos in
MagicQ
Houdt er rekening mee dat
voor Wyg/Vector Works
RotY aanzien wordt als Z
Rot in MagicQ
Houdt er rekening mee dat
voor Wyg/Vector Works
RotZ aanzien wordt als Y
Rot in MagicQ

X, Y en Z posities staan standaard in meters in MagicQ, dit is de aanbevolen waarde voor
import. Wanneer MagicQ importeert van CSV, wordt het bereik van de X, Y en Z positie
gecontroleerd en detecteert dan automatisch de schaal. Bijvoorbeeld, indien de posities in
millimeters waren – bv. 7000, 1000 – dan zal MagicQ deze delen door 1000.
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Wysiwyg
Wysiwyg R38 kan de positie en rotaties exporteren van fixtures zodat ze kunnen bekeken
worden in MagicVis.
De kolommen “# of Data Channels” en “Fixture Options” of de kolommen “Hookup” en “Circuit
Name” moeten aanwezig zijn om MagicQ te laten detecteren dat het om een WYSIWYG file
gaat en de patch correct kan importeren.
Om de rotatie correct te krijgen, gaat u naar de Data -> spreadsheet view in Wysiwyg, klik
dan op Options->View. In de View Options dialoog selecteert u de Data Options tab en zorg
er voor dat de RotX, RotY en RotZ kolommen aangevinkt zijn. Klik OK dan selecteert u File ->
Export en selecteer .CSV om de data te exporteren. De data kan geïmporteerd worden in
MagicQ.
Indien de DMX universes numeriek benoemd zijn (bijvoorbeeld 1 of 21) dan zullen deze
toegewezen worden aan deze MagicQ universe.
MagicQ zal automatisch de Y/Z posities en rotaties omwisselen bij het importeren van
WYSIWYG files.
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VectorWorks
VectorWorks kan csv files aanmaken met alle fixture parameters.
De kolommen “Channel” en “Symbol Name” of “Vertical Focus Angle” moeten aanwezig zijn
om MagicQ te laten detecteren dat het een VectorWorks files en om de patch correct te
kunnen importeren.
De tabel hieronder toont de nodige geëxporteerde kolomhoofdingen van Vectorworks en hun
fuinctie binnen MagicQ.
Vector Works kolomhoofding
Instrument Type
Num channels
Universe
Adress
Channel
Purpose
X Position

Y Position

Z Position

X Rotation
Y Rotation
Z Rotation

Commentaar
Dit moet de fabrikant van de fixture zijn gevolgd door _
en naam gescheiden door underscore, voorbeeld “Clay
Paky_GoldenScan3”
Het aantal kanalen van de fixture
Moet een nummer zijn startende op 1 voor de eerste
universe
Moet een nummer zijn tussen 1 en 512 voor het
aangeven van het DMX adres binnen de universe
Moet een nummer zijn tussen 1 en 65356 en het
headnummer aangeven
Een tekstveld, dat indien beschikbaar, zal gebruikt
worden als headnaam
Dient in meters te zijn, bijvoorbeeld 1.1 representeert
1,1 meter. MagicQ zal trachten te schalen indien grote
waardes gedetecteerd worden, zoals bijvoorbeeld
posities in millimeter.
Dient in meters te zijn, bijvoorbeeld 1.1 representeert
1,1 meter. MagicQ zal trachten te schalen indien grote
waardes gedetecteerd worden, zoals bijvoorbeeld
posities in millimeter.
Dient in meters te zijn, bijvoorbeeld 1.1 representeert
1,1 meter. MagicQ zal trachten te schalen indien grote
waardes gedetecteerd worden, zoals bijvoorbeeld
posities in millimeter.
Dient in graden te zijn.
Dient in graden te zijn.
Dient in graden te zijn.

Waar mogelijk, dient de X,Y,Z positie in meters te zijn, bv. 11 representeert 1,1 meters.
MagicQ zal proberen te schalen indien het lage waardes detecteert, bv.
MagicQ zal automatisch de Y/Z posities en rotaties omwisselen bij het importeren van
VectorWork files.
Om te exporteren vanuit Vectorworks Vectorworks 2018 of later en MagicQ 1.7.9.4 of later:
1. Stel Vectorworks Instruments in: Controleer of het veld "Number of Channels" is
ingesteld op de mode die u de fixture wilt gebruiken (dit kan handmatig worden
gedaan of voor nieuwere instrumenten via het vervolgkeuzemenu "Mode")
2. Stel documentvoorkeuren in: naar meters voor shows onder 100 meter breed, of
centimeters voor shows over 100 meter breed, MQ zal de decimaal automatisch
verplaatsen wanneer hij shows van meer dan 100 meter detecteert, waardoor het
1,00 meter wordt (als deze stap wordt overgeslagen, patch en heads worden nog
steeds geïmporteerd, maar Vis-posities zijn niet nauwkeurig)
3. Wijs afzonderlijke kanaalnummers, universes en adresvelden toe in Vectorworks: in
het objectinformatiepaneel voor elke fixture.
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Kanaalnummer dicteert het headnummer wanneer het in MQ wordt geïmporteerd. Als
u een unitnummer gebruikt voor uw headnummers in VW, dan is het best om de tool
voor zoeken en wijzigen te gebruiken om het veld met het unitnummer veld te
kopiëren naar het kanaalveld, voordat u de instrumentdata exporteert (dit kan ook na
export in Excel)
4. Exporteren vanuit Vectorworks: File>Export>Export Instrument Data, selecteer de
"ALL"in de rechterbovenhoek om alle velden toe te voegen aan het geëxporteerde
bestand, kies vervolgens Exporteren en sla het bestand op.
5. Importeer dat bestand in Excel: volg het importvenster dat verschijnt om er zeker van
te zijn dat het geïmporteerde document correct is opgemaakt
6. Gegevens bewerken indien nodig: in sommige gevallen moet u, afhankelijk van de
instrumentnaam, het hulpprogramma "Find/Replace" gebruiken om het
instrumenttype te bewerken dat overeenkomt met de naam van het hoofdbestand in
MQ, bijvoorbeeld: als uw VW-bestand Martin Axiom bevat, vermeld als een Axioma,
moet u het Instrumenttype in de spreadsheet wijzigen in "Martin_MacAxiomHybrid" of
de console zal het armatuur in de spreadsheet niet kunnen matchen met het juiste
armatuur in de bibliotheek (Tip: voor grote installaties, met veel soorten armaturen,
om tijd te besparen, maakt u alle armaturen "Generic_Dimmer" en zodra u deze in
MQ importeert, kunt u die dimmers morphen naar de juiste soorten armaturen)
7. Voor landen die komma's gebruiken als decimaal scheidingsteken, zorg ervoor dat
Excel is ingesteld om decimalen te gebruiken als "." niet ",". Klik op Bestand>Opties
en klik vervolgens in het dialoogvenster Excel-opties op Geavanceerd, in het
linkerdeelvenster en vervolgens in het rechtergedeelte op de bewerkingsopties,
groep, verwijder het vinkje bij Systeemscheidingsteken gebruiken en typ decimale
punt in het decimale scheidingstekenvakje in plaats van het decimaalteken punt en
typ niets voor het vak Duizend scheidingsteken.
8. Exporteren vanuit Excel; als .CSV-bestand, sla het op naar uw showbestand of naar
een usb-station en kopieer het naar uw showmap op uw console
9. Importeer in MagicQ: selecteer in Patch "View Channels" en vervolgens "Import
Heads". Er zal wat feedback zijn in de CMD regel om te laten zien dat het de heads
importeert.
Depence
Het is mogelijk om Fixture-patch en XYZ vanuit Depence te exporteren en in MagicQ te
importeren via een csv-bestand.
De kolommen "Position on Stage" en "Fixture Library Revision" moeten aanwezig zijn zodat
MagicQ het kan detecteren als een Depence-bestand en de patch correct kan importeren.
Depence XYZ-posities zijn in centimeters, dus MagicQ schaalt naar meters. Depence
gebruikt XYZ-coördinaten hetzelfde als MagicQ met Y verticaal en Z van voor naar achter.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 101 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Creatie van een head lijst
Om een CSV file aan te maken via Excel gebruikt u Bewaren als, Ander formaat, Comma
(lijstteken) gescheiden variable (.csv).
De eerste rij van de file geeft aan welke kolommen aanwezig zijn in de file. De volgende rijen
van de file bevatten de data van elke head.
Headno,Headname,Dmxno,Headtype,Gel,Pinv,Tinv,Swap
0001,Spots,1-001,Generic Dimmer,No col,no,no,no
0002,Spots,1-002,Generic Dimmer,No col,no,no,no
0003,Spots,1-003,Generic Dimmer,No col,no,no,no
0004,Spots,1-004,Generic Dimmer,No col,no,no,no
0005,Finger L,1-005,Generic Dimmer,R59 Indigo,no,no,no
0006,Finger L,1-006,Generic Dimmer,R312 Canary,no,no,no
0007,Finger L,1-007,Generic Dimmer,R356 Middle Lavender,no,no,no
0008,Finger L,1-008,Generic Dimmer,R27 Medium Red,no,no,no

7.24. Exporteren van toestellen
MagicQ kan de inhoud van elk venster exporteren naar CSV formaat en bevat de opties om
te selecteren welke velden dienen geëxporteerd te worden. Om de patch op deze manier te
exporteren opent u het Patch venster, View Heads en via de toolbar selecteert u File en Print
Window, selecteer de gewenste velden en druk dan op de toets Create CSV.
In oudere versies van MagicQ was er enkel en alleen de optie om te exporteren met vaste
kolomhoofdingen van Headno, Headname, Dmxni, Headtyp, Gel, Pinv, Tinv, Swap. In Patch,
View Chans drukt u de EXPORT HEADS soft toets. MagicQ zal vragen voor een file naam en
zal deze bewaren in de show folder.

7.25. VL5 type kanalen
De console ondersteunt toestellen zoals de Vari-lite VL5 waarbij de functies opgesplitst zijn
in verschillende niet samenhangende DMX adressen. Als het armatuur bijvoorbeeld een
externe dimmer heeft, kan het DMX-adres onafhankelijk worden ingesteld.
De personality file voor de hoofdkanalen van het toestel, bevatten de extra kanalen. De extra
kanalen worden dan apart gepatcht en zo ingesteld dat hun waardes overgenomen worden
van de hoofdkanalen.
Als bij het maken van een VL5-type fixture het dimmer-kanaal de naam Dimmer dummy heeft
gekregen in de Head-editor, view Chans. Als de fixture is gepatcht en een 2e DMX-veld in de
view dmx-weergave van de patch, wordt dit 2e adres beheerd door de hoofddimmer van de
fixture.
Bijvoorbeeld voor een VL5, patch de VL5 op het gewenste DMX adres van het hoofdtoestel.
Dit zal een dummy dimmerkanaal bevatten.
In Patch, View DMX stelt u het adres in voor het echte dimmerkanaal in het tweede DMX
veld.
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7.26. Mergen met een DMX ingang
MagicQ ondersteunt uitgebreide manieren van data mergen via elk van de input en output
universes. Elk uitgangskanaal kan ingesteld worden om de data uit te sturen van een
ontvangen input kanaal, of de twee te mengen.
Als extra kunnen de kanalen geconfigureerd worden zodat ze transparant doorgegeven
worden, tenzij MagicQ deze kanalen bedient via de programmer of een playback. Dit geeft u
een zeer krachtige mogelijkheid van overschrijven van kanalen.
Om een kanaal zodanig in te stellen dat het de ontvangen data van een ander kanaal
uitstuurt, zet u het Merge veld op “input” en het From veld op het kanaalnummer waarvan u
de data wenst te ontvangen.
U kunt snel een groot aantal kanalen instellen door gebruik te maken van de SHIFT en cursor
toetsen om meerdere kanalen tegelijk te selecteren.
U kunt een kanaal ook zo instellen dat het de data weergeeft van een inkomend kanaal,
behalve wanneer dat kanaal bediend wordt door de console via een playback of de
programmer. Zet het Merge veld op “Over”.
Om de console ouput te mengen, in HTP, met het ontvangen signaal, gebruikt u de “Merge”
optie.
De “Mult” optie, laat toe dat een ander kanaal van de console, de controle neemt over het
level van de output van dit kanaal. Dit is vooral bruikbaar bij RGB led apparaten, die niet over
een algemene dimmer beschillen, en waar u wenst dat een kanaal het algemene level
bepaalt van de RGB kanalen.
De “Mul-in” optie vermenigvuldigt de ontvangen input met de console waarde van het kanaal.
MagicQ kan daarom gebruikt worden als DMX aanpasser om het level van individuele of
groepen van kanalen aan te passen.
Het is mogelijk om meerdere kanalen instellen zodanig dat ze allen gekopieerd worden van
één kanaal. Gebruik de SHIFT en de cursor toetsen om de gewenste kanalen te selecteren
en geef dan in <kanaal>/0.

7.27. Aanpassen van Locate waardes, Default, Highlight en Lowlight waardes
MagicQ laat toe dat de gebruiker de Locate, Default (standaard), Highlight en Lowlight
waardes voor elke attribuut van elk gepatcht toestel kan definiëren.
De locate waardes zijn de waardes welke gebruikt worden wanneer de Locate toets ingedrukt
wordt. De Default (standaard) waardes zijn de waardes die uitgestuurd worden wanneer een
kanaal zich niet in de programmer bevindt en niet aangestuurd wordt door een playback.
Denk eraan dat de optie in het Setup venster “unused chans returns to defaults” moet
enabled zijn vooraleer deze mode in werking is.
De Highlight en Lowlight waardes worden gebruikt wanneer de Highlight mode ingesteld is op
de Advanced modes.
Standaard, worden de locate en default waardes overgenomen uit de personality file van het
gepatchte toestel. Meestal plaatsen deze de positie in het midden, beam open, kleur wit en
intensiteit op 100%.
Deze waardes kunnen herprogrammeerd worden door het creëren van een cue welke de
gewenste locate waardes representeert en/of een cue welke de gewenste default waardes
representeert. Voor Highlight en Lowlight maakt u een cue aan die de gewenste highlight en
lowlight waardes representeert.
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Bewaar eenvoudigweg een cue in de cue store en druk dan de SET LOC CUE, SET DEF
CUE, SET HIGHL CUE of SET LOWL CUE softtoets. De cue wordt aangegeven als Default,
Locate, Highlight of Lowlight door een D, L, H of Lo achter het Q nummer.

Enkel één cue kan ingesteld worden voor elk type, maar één cue kan ingesteld worden voor
meer dan één type. Bijvoorbeeld enkel één cue kan de Locate cue zijn, hoewel één cue kan
zowel de Default als de Locate Cue zijn.
Het is niet noodzakelijk om alle verschillende attributen te programmeren in de Locate,
Default, Highlight of Lowlight cue. Programmeer eenvoudigweg de waardes welke u
verschillend wil van diegene in de personality file/normale werking. Bijvoorbeeld om een
default positie te programmeren, waarbij alle toestellen naar boven gericht zijn, bewaart u de
positie waarin alle toestellen naar boven staan en druk de SET DEF CUE toets.
Indien u de Locate, Default, Highlight of Lowloght cue wenst te wijzigen, bewaar dan de cue
opnieuw. Update u paletten, welke gebruikt worden in de cue, of de cue wijzigt direct vanuit
het cue venster, dan kan het zijn dat u de cue in de cue store dient te resetten door het
drukken van CLEAR DEF CUE en SET DEF CUE, voor de gewenste cue, alvorens de
wijzigingen zullen van kracht worden.

7.28. Theater patch syntax
MagicQ ondersteunt een theater patch optie welke de gebruikte syntax voor het patchen
wijzigt met doel het patchen (en herpatchen) van een groot aantal dimmers te
vereenvoudigen.
Deze optie kan geactiveerd worden in Setup, View Settings, Keypad Syntax Theatre Patch.
Wanneer deze optie is ingesteld op “Yes”, dan kan het numerieke klavier gebruikt worden om
een dimmer of moving head te patchen, direct op een DMX adres en head nummer,
bijvoorbeeld:
10 @ 2 – 5 zal head nummer 10 patchen op universe 2, kanaal 5.
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7.29. Virtuele dimmers
MagicQ laat toe bij LED en andere toestellen, met kleurenmenging zonder dimmer, om een
virtueel dimmerkanaal toe te wijzen. Dit laat toe om LED toestellen te gebruiken als RGB
toestellen met een dimmer. Deze ontwikkeling heeft geen invloed op de interne pixel mapping
(Bitmap FX) welke al een virtuele dimmer bezit.
Om een virtueel dimmerkanaal toe te voegen aan een LED toestel (d.w.z. een toestel zonder
dimmer) patcht u eenvoudig een generic dimmer en stel het head nummer in op hetzelfde
head nummer als het LED toestel. De generic dimmer zal dan weergegeven worden met een
‘v’ achter het head nummer om aan te geven dat deze verbonden is met het LED toestel. Het
LED toestel zal dan verschijnen met een dimmer in de Intensity, Group en Programmer
vensters.
Noteer dat een virtuele dimmer enkel en alleen zal werken indien er slechts 2 toestellen zijn
met hetzelfde head nummer, indien er meer dan 2 toestellen zijn met hetzelfde head nummer,
dan zal elke head behandeld worden als een afzonderlijke head.
Wanneer MagicQ een virtuele dimmer op deze manier toewijst, zal in de cue engine de
waarde van de RGB (CMY) attributen genomen worden van de playback en programmer en
dan de waardes scalen volgens de waarde van het virtuele dimmerkanaal.
Virtuele dimmers hebben invloed op het patch level in plaats van op het programmer level. Dit
betekent dat het Output venster, View Heads de virtuele levels zullen 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
titel bar van de Group, Pos, Color, en Beam vensters zal +v tonen voor elke head met een
virtuele dimmer.
Om altijd virtuele dimmers toe te voegen bij het patchen, zet u Auto VDIM's op On met behulp
van Patch-softtoets E.
Snel toevoegen van virtuele dimmers aan gepatchte heads
Het is 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 of CTRL+ 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.
Het is mogelijk om de virtuele dimmers te verbergen in de patch, door gebruik te maken van
Setup, View Settings, Cue Storage, Hide Vdims. In dit geval worden de virtuele dimmers niet
getoond als aparte heads in het patch venster. In plaats hiervan zal de virtuele dimmer
getoond worden als een +v in het Head No veld.
Virtuele dimmers kunnen verwijderd worden van een head door het indrukken van SHIFT en
REMOVE VDIM.
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Heads steeds met virtuele dimmer
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.
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7.30. 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 gemarkeerd 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>
Duplicated elements onafhankelijk werken
Duplicated elements werken in een Duplicated mode of een Independent mode in de patch,
view heads – scroll naar rechts om de “Independent” kolom te vinden. Dit is handig als u
verschillende elementen in verschillende playbacks wilt opnemen en met elkaar wilt mixen de elementen zullen werken alsof het afzonderlijke heads zijn. Independent mode wordt
ondersteund vanaf v1.7.9.6.
Wanneer ingesteld op "Ind", werken alle elementen onafhankelijk. Bij het selecteren van een
complete head worden alle elementen in de programmer actief gemaakt en in Cues
geprogrammeerd. Bij het selecteren van elementen van een head, met behulp van de punt (.)
syntax, worden alleen de geselecteerde elementen actief gemaakt in de programmer en
geprogrammeerd in Cues. FX kunnen op alle elementen werken, zowel synchroon met offset
tussen de elementen.
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Wanneer ingesteld op "Dup", worden elementen 2 en hoger gedupliceerd van element 1
wanneer ze niet expliciet in de programmer staan of actief zijn tijdens het afspelen. Dit biedt
een eenvoudige programmeermode waarbij de head in het algemeen als een enkel element
werkt. FX kan op alle elementen werken, zowel synchroon of met offset tussen de elementen.
Met de punt (.) syntax kunnen verschillende waardes worden geprogrammeerd, voor de
verschillende elementen, in één enkele Cue. "
De standaard waarde voor dit veld komt uit de head editor, waar het mogelijk is om het
“Independent” veld per kanaal in te stellen. Wanneer een head gepatcht is, dan zal MagicQ
de standaard waarde van de head editor gebruiken voor elk kanaal, indien één of meer
duplicated elementen 2 of hoger is ingesteld als independent in de personality, dan zal de
head als independent getoond worden in het patch venster.
De instelling in het patch venster overschrijft de instelling van de head editor, wat toelaat om
de optie verschillend in te stellen per head. Gebruikers dienen deze optie te wijzigen in de
patch, niet in de head editor.
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8. Instellen van dimmer waardes

De waardes van dimmers worden bediend via het intensiteit venster. Druk de INT toets om
het venster te openen.

8.1. Gebruiken van de on screen faders
Dit venster geeft een fader weer voor elke dimmer en toestel gepatcht op de console.
Drukken op het schuiver gedeelte van de fader, stelt de gewenste waarde in. Wanneer een
fader verplaatst wordt boven nul, dan wordt het kanaal in de programmer geactiveerd en de
fader zal rood gekleurd worden.

De SQUARE OFF softtoets laat snelle programmering van intensiteiten toe. Gebruikmakend
van het touch screen selecteert u de kanalen welke u op 100% en op 0% wil, maar trek u de
nauwkeurigheid in het selecteren van de waarde niet aan. Indrukken van de SQUARE OFF
softtoets werkt de job af door alle kanalen die een waarde hebben lager dan 50% op 0% te
plaatsen en de kanalen met een waarde boven de 50% op 100% te plaatsen.
Gebruik de ALL TO FULL en de ALL TO ZERO toetsen om de waardes van de kanalen te
wijzigen.
Druk SHIFT en SQUARE OFF om de faders te inverteren, alle kanalen lager dan 50% gaan
naar 100%, alle kanalen boven de 50% gaan naar 0%.
Druk de CLEAR toets om de programmer leeg te maken.

8.2. Gebruik maken van de encoders
Een fader of meerdere faders kunnen bediend worden gebruik makend van de encoder
rechts bovenaan in het Intensity venster. De encoder bedient de fader waar de cursor zich
bevindt. Selecteren van een blok faders kan met de cursor toetsen terwijl de SHIFT toets
ingedrukt is, wat controle biedt over meerdere faders.

8.3. Gebruik makend van het numerieke klavier
De waarde van de dimmers en de intensiteit van kanalen van toestellen kan ingesteld worden
via het numerieke klavier. Toestelnummers worden gebruikt om naar de gewenste dimmers
en toestellen te verwijzen.
Indien u van gedacht bent om deze methode te gebruiken voor het instellen van intensiteiten,
dan dient u de nummering in te stellen bij het patchen. Het is eenvoudig te verwezenlijken, de
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console kan ze automatisch hernummeren, of ze kunnen identiek ingesteld worden als het
DMX start adres van de dimmer/toestel. Zie het hoofdstuk Patchen.
Intensiteitinstelling wordt ondersteund ongeacht welk venster er op dat ogenblik actief is.
Om toestellen 1 tot 4 op 40% te plaatsen geeft u in:
1 THRU 4 @ 40
Om toestellen 1 tot 4 en toestellen 8 tot 11 in te stellen op 100% geeft u in:
1 THRU 4 + 8 THRU 11 @ FULL
Om toestellen 1 tot 12, behalve toestel 7 op 10% meer dan hun huidige waarde te plaatsen,
geeft u in:
1 THRU 12 – 7 @ +10
De console ondersteunt eveneens ingaven via theater stijl, zo kunt u toestel 1 op 40%
plaatsen door het typen van:
1 @ 4 ENTER
En u kunt toestel 1 op 4% plaatsen door het typen van:
1 @ .4 ENTER of 1 @ 04
Denk eraan indien de “Auto enter in keypad intensity set” optie is ingesteld, hoeft u de
ENTER toets niet te drukken nadat u een 2-cijferige waarde ingegeven hebt. De console weet
dan dat u een intensiteit instelt dankzij de @ toets. Geldige waardes zijn van 0% tot 100%.
Op de MagicQ PC kan u > gebruiken om THRU aan te geven en # voor FULL.
Instellen van fade tijden via het numerieke klavier
Fade tijden voor de intensiteitkanalen kunnen nu ingegeven worden via het numerieke
klavier. Verzeker er u van dat “Auto Enter on Keypad Intensity Set” dient ingesteld te zijn op
“No” om deze functie correct te laten werken.
Dit kan gedaan worden tijdens het instellen van het level, bijvoorbeeld om de heads 1 tot 4 in
te stellen op 80% met een fade tijd van 5 seconden:
1>4@80/5
Of zonder het level te wijzigen
1>4@/5
Om een delay tijd en een fade tijd in te geven (bijvoorbeeld delay 2 seconden, fade 5
seconden)
1>4@/2/5
Vergewis er u van dat “Auto Enter on Keypad Intensity Set” is ingesteld op “No” om dit correct
te laten werken.
Gesplitste fade tijden kunnen ingegeven worden alsvolgt
1>10@FULL/3*
//Heads 1 tot 10 op 100% met gesplitste tijden over 3 seconden
1>10@FULL/0>5

//Heads 1 tot 10 op 100% met gesplitste fade tijden van 0 tot 3 sec.

1>10@FULL/0>4/1

//Heads 1 tot 10 op 100% met gesplitste delay tijden van 0 tot 4 sec.,
1 sec. fade tijd

1>10@FULL/0>5/0>4

//Heads 1 tot 10 op 100% met gesplitste delay en fade tijden

Bij gebruik van gepslitste fade tijden is het mogelijk om zowel max. > min. als min. > max. in
te geven.
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//Heads 1 tot 10 op 100% met gesplitste delay van 4 tot 1 sec., 1 sec.
Fade

8.4. Instellen Intensity FX via numeriek klavier
Het is mogelijk om intensiteit FX "Dimmer Chase" direct, met behulp van het toetsenbord, in
te stellen. Bij het instellen van een intensiteitsniveau is het nu mogelijk om een bereik op te
geven, bijvoorbeeld om bepaalde kanalen in te stellen om een intensiteits FX uit te voeren
tussen 10% en 20%, dit kan worden ingesteld vanaf het toetsenbord:
@ 10 THRU 20 ENTER
Let erop dat om deze syntaxis te aanvaarden dinet in Setup, View Setting, Keypad &
Encoders, "Auto enter on intensity set" op No ingesteld te zijn.
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.

8.5. Multi element heads
Vanaf software versie 1.6.5.1 wordt de “.” operator 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 die head.
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Denk eraan dat in versies voor v1.6.5.1 de “.” gebruikt was voor het selecteren of instellen
van de intensiteit, direct aan een DMX adres i.p.v. een head nummer. Deze functie wordt niet
langer meer ondersteund, zie hieronder.

8.6. Intensiteit instellen voor DMX kanalen
Om de intensiteit in te stellen van een DMX kanaal, i.p.v. een head nummer, laat u het DMX
kanaal voorafgaan door een *. Bijvoorbeeldom DMX kanaal 1-50 op Full in te stellen, typ
*1.50 @ FULL

8.7. Gebruik geselecteerde toestellen
Wanneer het numerieke klavier gebruikt wordt om toestellen te wijzigen, dan wijzigt dit niet de
geselecteerde toestellen. Dit verzekert dat u kunt wijzigingen uitvoeren aan toestellen terwijl u
tegelijkertijd individuele dimmerwaardes kan aanpassen.
Daartegenover, kunt u op om het even welk moment de intensiteit van de geselecteerde
toestellen instellen. Om de geselecteerde toestellen op 70% te plaatsen, typt u in:
@70
Deze methode ondersteunt ook ingaven van standaard toets ingaven zoals + en – voor
relatieve wijzigingen.
U kunt op om het even welk moment wijzigen welke toestellen geselecteerd zijn via het Group
venster, zie selecteren van toestellen.
In het intensiteit venster kunt u wijzigen welke toestellen geselecteerd zijn, door het
verplaatsen van de cursor naar een fader en ENTER te drukken. U kunt ook toestellen
selecteren of de-selecteren door de SHIFT– toets ingedrukt te houden en de faders te
selecteren. Wanneer faders worden getoond met een dikke stam, dan zijn ze geselecteerd.
SHIFT– toets ingedrukt houden en de fader indrukken schakelt de selectie van de fader.
In het intensity venster drukt u SELECT ACTIVE of SHIFT en SELECT NON ZERO, om de
heads te selecteren welke u gewijzigd hebt, dit kan bruikbaar zijn voor het creëren van
groepen.

8.8. Gebruiken van gel kleuren in het intensiteit venster
Programmeertijd kan sterk verminderd worden door gebruik te maken van de gel kleuren
voorziening, ingebouwd in de console. Een kleur toewijzen aan elke dimmer is snel en
eenvoudig en activeert de mogelijkheid om scènes te programmeren op basis van de kleuren.
In het intensiteit venster kunnen de dimmers per kleur geselecteerd worden, dus de operator
de mogelijkheid geven op een eenvoudige manier de kleuren en positie van de lampen te
identificeren, om deze te programmeren in elke scène.
Zorg er eerst voor dat elke dimmer een naam en gel kleur toegewezen gekregen heeft. Dit
kan uitgevoerd worden via het patch venster of via het intensiteit venster.
Om een dimmer een naam toe te kennen in het intensiteit venster, gebruikt u één van de
volgende manieren:
•

Typ de naam op het externe klavier en druk dan de SET NAME softtoets.

•

Druk SET, typ dan de naam via het on screen klavier. Druk de SET NAME
softtoets.

Om een gel kleur toe te kennen in het intensiteit venster, gebruikt u één van de volgende
methodes:
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•

Typ het kleurnummer op het numerieke klavier. Druk de SET GEL softtoets. Denk
eraan dat kleuren nummers verondersteld worden Lee nummers te zijn. Voor
Rosco nummers geeft u een punt voor het cijfer.

•

Geef de naam van de kleur in (of een deel ervan) op het externe klavier en druk
de SET NAME softtoets.

•

Druk SET, typ dan de naam van de kleur (of een deel ervan) op het ON SCREEN
klavier. Druk dan de SET NAME softtoets.

Denk eraan, u mag geen ENTER drukken in elk van de hiervoor vermelde methodes omdat
er anders zal geprobeerd worden om de tekst of cijfers om te zetten in een waarde voor de
fader waarover de cursor staat.
Programmeren van dimmers gebruikmakend van gel kleuren
In het intensiteit venster kan u de faders filteren op basis van gel kleuren, toestel type en
toestel naam, wat dus de mogelijkheid geeft om enkel de data weer te geven waar u op dat
ogenblik in geïnteresseerd bent.
Gebruik de 3 links bovenste encoders / softtoetsen om te bladeren tussen toestel types en gel
types. Het venster zal enkel de toestellen tonen die voldoen aan de kleur of type selectie.
Op om het even welk ogenblik kan u de VIEW ALL toets drukken om terug te keren naar het
zicht met alle faders, ongeacht het toestel type, toestel naam en gel kleur.
Drukken van de ALL TO ZERO en ALL TO FULL softtoetsen hebben enkel effect op de
toestellen welke overeenkomen met de geselecteerde filter. Zo bijvoorbeeld om alle rode
lampen op 100% te plaatsen, bladert u door het gel type tot wanneer u RED bereikt en druk
dan ALL TO FULL.
Denk eraan dat hoewel u enkel het gevraagde gel type ziet in het venster, er ook nog andere
gel types voorheen kunnen geactiveerd zijn in de programmer. Druk CLEAR vooraleer te
starten met de programmering van een nieuwe scène.

8.9. Instellen van de dimmerwaardes terwijl de show loopt
Het intensiteit venster ondersteunt twee zichten – het programmer zicht en het preset zicht.
De faders in elk van deze zichten gedragen zich verschillend. In het programmer zicht
bepalen de faders de waarde in de programmer terwijl in het preset zicht de faders zich
gedragen als een preset fader. Intensiteit kanalen worden over het algemeen geconfigureerd
in HTP, dit betekent dat de waarde van een bepaald kanaal een combinatie zal zijn van de
faders in de 2 zichten, namelijk de hoogste van de twee faders.
Het is belangrijk om het verschil te verstaan, preset faders beïnvloeden de inhoud van de
programmer niet en kunnen daarom niet gebruikt worden voor het programmeren van Cues.
Wanneer u een show programmeert moet u steeds het programmer zicht nemen. Wanneer u
een show runt kan u gebruik maken van het Preset zicht, dit heeft het voordeel dat het geen
deel uitmaakt van de programmer, fader waardes worden niet beïnvloedt door acties in de
programmer zoals CLEAR. U kunt bijvoorbeeld wat frontlicht toevoegen met enkele
profielspots gebruikmakend van de faders in het Preset zicht, wat niet beïnvloedt wordt door
effecten welke u laat lopen op bepaalde toestellen.
Faders in zowel het programmer als het preset zicht worden beïnvloed door de Grand Master.
Zij worden ook beïnvloed wanneer een SWAP toets gedrukt wordt, elk HTP kanaal in de
programmer of het preset zicht zal naar 0 getrokken worden.
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8.10. Bekijken van intensiteiten in het Outputs venster
Het Output venster bevat een zicht voor het tonen van de intensiteit, van alle gepatchte
kanalen, op een manier zoals gebruikt in theaters, met kanalen en percentages. Open het
Output venster door het drukken van de Output toets en selecteer dan de View Chans
softtoets.
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9. Bedienen van attributen

MagicQ ondersteunt verschillende manieren om waardes van attributen te wijzigen voor
intelligente toestellen, gebruikmakend van encoders, toetsen en het touch screen.
Om intelligente toestellen te kunnen bedienen moet u de mogelijkheid hebben de toestellen te
selecteren. De MagicQ houdt bij welke toestellen geselecteerd zijn om te kunnen bepalen op
welke toestellen de wijzigingen dienen toegepast te worden. De operator kan toestellen
individueel selecteren of kan groepen gebruiken om configuraties op te roepen die frequent
gebruikt worden.

9.1. Selecteren van toestellen
De console genereert automatisch een groep voor alle toestellen van een bepaald type.
Nieuwe groepen kunnen gemakkelijk toegevoegd worden.
Het group venster heeft twee zichten. VIEW GROUPS geeft de mogelijkheid om toestellen te
selecteren gebruikmakend van groepen, terwijl VIEW HEADS individuele selectie toelaat.
In VIEW GROUPS, drukken van het touch screen voor een bepaalde groep, selecteert alle
toestellen geassocieerd met deze groep. Alle andere toestellen zijn gedeselecteerd.
In VIEW HEADS, zijn individuele toestellen geselecteerd door drukken op het touch screen.
Alle andere toestellen zijn gedeselecteerd. Gebruik PG UP en PG SN om doorheen de heads
te scrollen. Om meerdere toestellen te selecteren houdt u de SHIFT toets ingedrukt en drukt
op de gewenste toestellen. Het toestel zal in/uit de selectie geschakeld worden.

9.2. Gebruik van groepen
Eens een groep aangemaakt is, zorgt het drukken van het touch screen voor deze groep,
ervoor dat de toestellen in deze groep geselecteerd zijn. Alle andere toestellen zullen
gedeselecteerd worden. Stel de Select Multiple Groups optie in bij Setup, View Settings, Prog
om meerdere groepen te kunnen selecteren zonder SHIFT te gebruiken.

Wanneer u in het VIEW GROUPS zicht bent, kan u ook gebruik maken van het numerieke
klavier om groepen te selecteren, geef gewoonweg het groepnummer in. U kunt + en –
gebruiken om meerdere groepen te selecteren.
Drukken van + voor een groep geselecteerd wordt, voegt de groep toe aan de voorheen
geselecteerde toestellen, dit betekent dat de toestellen in de groep allen geselecteerd zijn
zoals voorheen, maar andere toestellen worden niet gedeselecteerd.
Bijvoorbeeld om groep 1 en 3 te selecteren drukt u:
1 + 3 ENTER
Om groep 4 te deselecteren van een selectie drukt u:
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- 4 ENTER
MagicQ genereert groepen voor elk toestel type dat gepatcht is. Als toevoeging kan Magicq
auto groups genereren gebaseerd op gel kleur en toestel naam.
Aanmaken van een groep
Selecteer de toestellen welke u wenst op te nemen in een groep in het VIEW HEADS zicht
van het Group venster.
Ga naar het VIEW GROUPS zicht.
Druk RECORD en selecteer dan de plaats waar u de groep wenst te bewaren door drukken
op het touch screen of door het gebruik van de cursor toetsen en dan ENTER te drukken.
Naam geven aan een groep
Wanneer u een groep bewaart, kan u de naam ingeven alvorens het touch screen te drukken
(of drukken van ENTER), dan zal de naam gelijktijdig bewaard worden.
U kunt aan een groep een naam geven op gelijk welk moment, door de naam in te geven, de
SET toets te drukken en het touch screen te drukken.
Indien u geen extern klavier hebt druk dan SET en selecteer de groep welke u een naam
wenst te geven door te drukken op het touch screen (of gebruikmakend van de cursor toetsen
en ENTER). Een toetsenbord venster zal verschijnen om er voor te zorgen dat u de naam via
het touch screen kan ingeven.
Groep icoon of Col tag instellen
Stel een icoon in voor een groep door het drukken van SHIFT en SET en dan het groep item
te selecteren waaraan je een icoon wil toekennen. De file manager zal geopend worden met
een lijst van iconen.
Het is mogelijk om Col tags te tonen die gekoppeld zijn aan de groepen. In Setup, View
Settings, Windows stel je de Col Tag in op Head Type, dit zorgt er voor dat voor elk type head
een andere kleur getoonbd wordt. Als alternatief kan je de Col instellen op patch. Dit zal dan
de Col tag gebruiken die toegewezen werd in de patch, aan de eerste head in de groep.

9.3. Selecteren van toestellen via het numerieke klavier
Toestellen kunnen geselecteerd worden op basis van het head nummer van uw
dimmers/moving lights. Indien u er aan denkt om deze methode te gebruiken, dient u de head
nummers in te stellen tijdens het patchen. Het is zeer eenvoudig, MagicQ kan ze automatisch
hernummeren, of ze kunnen ingesteld worden volgens het DMX startadres van de
dimmer/head. Zie in het hoofdstuk patchen.
Op MagicQ wordt het toetsenbord gebruikt voor vele functies, waaronder het selecteren van
heads, het instellen van tijden, het bewerken van velden in spreadsheets.
Heads kunnen altijd direct vanaf het toetsenbord worden geselecteerd, ongeacht de
instellingsopties door het head-nummer in te voeren gevolgd door@@
101 @@
Of door het head-nummer in te voeren gevolgd door @ ENTER of op Stadium-consoles door
de HEAD-toets te gebruiken gevolgd door het head-nummer, bijvoorbeeld:
101 @ ENTER
HEAD 101 ENTER
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Voor gebruikers die het toetsenbord regelmatig willen gebruiken voor het selecteren van
heads, biedt MagicQ de optie Keypad selecteert altijd heads in Setup, View Settings, Keypad
& Encoders.
Indien ingesteld op Yes (Priority to selected Heads) of Ja (Strict), kan het headnummer
eenvoudig worden ingevoerd op het toetsenbord.
101 ENTER
Om in deze modi andere bewerkingen uit te voeren, zoals het bewerken van velden in de
spreadsheetweergaven, moet u eerst op de knop SET drukken.
Selecteren van heads op het numerieke klavier
Om toestellen 1 tot 4 te selecteren, geeft u in:
1 THRU 4 ENTER
Om toestellen 1 tot 4 en 8 tot 11 te selecteren, geeft u in:
1 THRU 4 + 8 THRU 11 ENTER
Om toestellen 1 tot 12 te selecteren maar niet 7, geeft u in:
1 THRU 12 – 7 ENTER
Om alle toestellen van een bepaald type te selecteren zonder het bereik te specificeren:
1 THRU @@
Dit selecteert alle toestellen van het zelfde type als toestel nummer 1, in oplopende volgorde,
tot wanneer hij een toestel bereikt van een ander type.
Op het even welk moment kan u all toestellen van een bepaald type selecteren (ongeacht
hun head nummer) door het selecteren van één van de toestellen en de SHIFT ALL te
drukken.
1 ENTER
SHIFT ALL
Denk eraan dat u bij MagicQ PC > kan gebruiken om THRU aan te geven.
0 ENTER deleselecteert alle heads.
Om een subselectie te maken van een element in een multi element, gebruikt u de punt
operator.Bijvoorbeeld head 1 element 2:
1.2 ENTER
.3 ENTER selecteert het 3e element van de huidige geselecteerde heads.
.1>3 ENTER selecteert het 1e, 2e en 3e element van de huidige geselecteerde heads.
.> ENTER selecteert alle gedupliceerde elementen van de huidige geselecteerde heads.
. ENTER cancelt de selectie van de gedupliceerde elementen, keert terug naar de normale
head selecetie.
Merk op dat in het bovenstaande, wanneer de Keypad Selects Head-optie is ingesteld op No,
ENTER moet worden vervangen door @@.
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Selecteren van groepen via het numerieke klavier
Als de optie Select heads en Palettes from keypad optie in Setup, View Settings, Keypad &
Encoders is ingesteld, kunnen Groepen direct vanaf het toetsenbord worden geselecteerd.
GROUP 1 ENTER
GROUP 1+2 ENTER
GROUP 1 THRU 4 ENTER
GROUP 1 THRU 4 – 3 ENTER

Selecteert groep 1
Selecteert groep 1 en 2
Selecteert groep 1, 2, 3 en 4
Selecteert groep 1, 2 en 4

Selecteren van paletten via het numerieke klavier
Als de optie Select heads en Palettes from keypad optie in Setup, View Settings, Keypad &
Encoders is ingesteld, kunnen paletten rechtstreeks vanaf het toetsenbord worden
geselecteerd.
GROUP 8 COL 4 ENTER
GROUP 8 COL 4 BEAM 5 ENTER
101 COL 4 BEAM 5 ENTER
GROUP 8 @ FULL FX 3 ENTER

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

Remove dimmer (Rem Dim) functie
Het numerieke klavier ondersteunt nu de functie om individuele heads te selecteren en
automatisch alle andere heads op intensiteit nul te plaatsen, dit is identiek aan de “Rem Dim”
functie die teruggevonden wordt in sommige andere theater consoles. Na het selecteren van
de heads, typt u - -.
Bijvoorbeeld, 1 THRU 4 @ FULL - - zal heads 1 tot 4 instellen met een intensiteit van 100%
en bij alle andere heads in de programmer zal de intensiteit op nul % geplaatst worden.
4 THRU 8 - - zal heads 4 tot 8 op 100% intensiteit plaatsen in de programmer, terwijl alle
andere heads in de programmer hun intensiteit op 0% zal geplaatst worden.

9.4. Selecteren van toestellen gebruikmakend van het rigging plan venster
Toestellen kunnen geselecteerd worden via het rigging plan in het VIEW PLAN venster van
het Ouput venster. Zie creëren van een rigging plan.

9.5. Head Macro’s
MagicQ laadt macro’s, voor de toestellen, uit de personality file. Typische macro’s zijn “Lamp
On”, “Lamp Off” en “Reset”, alhoewel dat dit sterk afhankelijk is van toestel tot toestel.
De “Lamp On”, “Lamp Off” en “Reset” macro’s kunnen op gelijk welk ogenblik gestart worden
door gebruik van de volgende short-cuts:
SHIFT + LOCATE Lamp on geselecteerde heads
CTRL + LOCATE Reset geselecteerde heads
CTRL + SHIFT + LOCATE Lamp off geselecteerde heads
Toegang tot andere head macro’s kan u krijgen via het Macro Venster, druk de HEAD
MACRO softtoets. Een lijst van de beschikbare macro’s wordt getoond. Selecteer de macro
die u wenst te starten. Voortgang van de macro wordt getoond in de input display.
Het is eveneens mogelijk om alle heads aan of uit te schakelen vanuit het MACRO venster.
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9.6. Lokaten van toestellen
De eerste actie die u waarschijnlijk wenst uit te voeren is het locaten van de toestellen, d.w.z.
ze in hun startpositie plaatsen. Selecteer de gewenste toestellen en druk dan de LOCATE
toets.
Drukken van LOCATE, voert een locate uit op alle geselecteerde heads. LOCATE plaatst alle
attributen van de geselecteerde heads in de programmer, met hun locate waardes.
Elke Head in de MagicQ bibliotheek heeft een set van Locate waarden en een set Default
waarden. De DMX-waarden voor Locate maken deel uit van een head-profiel. De
locatewaarden en standaardwaarden zijn vaak hetzelfde, maar er kunnen enkele kleine
verschillen tussen beide zijn. Deze waarden worden door elke fabrikant ingesteld en
uiteengezet in de DMX-tabel van die fabrikant. Een goed voorbeeld hiervan is vaak het
Dimmer-kanaal. De locatewaarde kan de dimmer in de programmer brengen met volledige
intensiteit of DMX-waarde van 255, terwijl de standaardwaarde de fixture vertelt om
standaard geen intensiteit of een DMX-waarde van 0 te gebruiken.
Bij gebruik van locate wordt de shutter doorgaans geopend, de dimmer is ingesteld op 100%
(DMX-waarde 255) en pan en tilt zijn ingesteld op de middelste positie (DMX-waarde 128). U
kunt attributen afzonderlijk locaten door één van de knoppen ingedrukt te houden. Pos, Col,
Beam of Intensity-knoppen en druk op Locate. Alleen attributen van dat type worden gelocate
en in de programmer geplaatst.
Locatewaarden zijn ‘actief’ in de zin dat de operator de locateknop moet activeren of erop
moet drukken om de locatewaarden naar de programmer te brengen. Standaardwaarden zijn
‘passief’ in die zin dat deze waarden de fixture vertellen naar welke DMX-waarden standaard
teruggekeert moet worden als er geen informatie in de programmer staat.

9.7. Wijzigen van attributen
Intelligente toestellen hebben meerdere verschillende attributen welke meestal bevatten pan
en tilt, kleur, gobo, iris. Wanneer de MagicQ console een intelligent toestel patcht, patcht het
de toestel parameters naar standaard attributen om gemakkelijke toegang te geven tot de
functies van het toestel.
Attributen zijn onderverdeeld in vier types: Intensity, Position, Colour en Beam. Bij MagicQ is
er een venster voor elk van deze attribuut types. Selecteer de gewenste heads, open dan het
gewenste venster.
Het venster geeft u toegang tot alle attributen van dat attribuut type d.m.v. de 8 encoders. In
het Beam venster zijn er meer dan 8 attributen welke kunnen ingesteld worden, tot de extra
attributen krijgt u toegang via de verschillende pagina’s, d.m.v. het drukken van één van de
soft toetsen Page1, Page2, Page3 of Page4 of de BEAM toets opnieuw in te drukken.
Voor geïndexeerde attributen zoals kleurenwielen en gobo wielen, kan de toets geassocieerd
aan de encoder gebruikt worden om naar de volgende waarde te springen in de reeks.
Drukken van SHIFT en de toets laat de waarde springen naar een lagere in de reeks.
Als toevoeging, geeft het venster u toegang tot de paletten, via het touch screen, van dit
attribuut type. Wanneer toestellen toegevoegd worden, zal het systeem automatisch paletten
genereren voor elk attribuut type. U kunt tevens nieuwe paletten aanmaken of bestaande
wijzigen.
In het Colour venster is er een COL MIX softtoets welke toegang geeft tot de bibliotheek met
voorgeprogrammeerde kleuren. Drukken van de COL MIX softtoets schakelt tussen het
normale palet zicht en het kleuren mix zicht. In het kleurenmix zicht kan u een kleur
selecteren gebruikmakend van het touch screen. De COL TYPE toets geeft de gebruiker de
mogelijkheid te kiezen tussen de standaard kleuren bibliotheek, de Lee kleuren bibliotheek of
de ROSCO bibliotheek.
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Om een 16-bit parameter in high (d.w.z. 16-bit resolutie) te wijzigen, houdt u de SHIFT toets
ingedrukt en draait u aan de geschikte encoder.
Layout 1 opent het Group, Position Colour en Beam venster tezamen.

9.8. Kleuren attributen
In versie 17.4.4 zijn de kleuren attributen uitgebreid van 8 naar 13 attributen om de het
kleurenmodel te verbeteren en een betere morphing en controle van LED heads 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.
De kleurtemperatuur kan 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.
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9.9. Flip / Mirror
Flip wijzigt de pan en tilt parameters van een toestel zodat de beam gepositioneerd wordt op
dezelfde plaats, maar aan het andere eind van zijn bewegingsbereik. Selecteer de head en
druk de FLIP softtoets in het Position venster.
Gebruik de MIRROR soft toets in het position venster om enkel en alleen de pan attribuut te
inverteren. Bij oudere software versies drukt u SHIFT + FLIP.
De MQ1000 bevat een MIRROR toets. Bij compact consoles (MQ40, MQ60, MQ70) drukt u
ALT + FAN.

9.10. Instellen van attributen via het numerieke klavier
U kunt de attribuutwaarden direct ingeven door het drukken van de SET toets, de waarde in
te geven via het numerieke klavier en dan de gewenste softtoets in te drukken in het Intensity,
Position, Colour of Beam venster.

9.11. Inverteren van rotatie
Om de rotatierichting te inverteren, voor de geselecteerde heads, houdt u 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
button 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.

9.12. Snap kleur
Snap colour stelt alle geselecteerde Heads in op dezelfde kleurwaarden als de eerste
geselecteerde Head. Snap Color is beschikbaar via ALT + ALL.

9.13. Standaardkleur
Standaardkleur stelt alle geselecteerde heads in op de standaardkleur van die heads. Als de
kleur al de standaardkleur is, wordt deze ingesteldop rood. Standaardkleur is beschikbaar via
ALT + LOCATE.

9.14. Selecteren van individuele toestellen
Bij het programmeren is het meestal handig om één toestel uit een groep van toestellen te
kunnen bedienen, bijvoorbeeld om zijn positie te kunnen bepalen op de stage. Tevens kan
het zijn dat u een effect wenst toe te passen op alle toestellen, bijvoorbeeld fanning van de
positie.
De toestel controle toetsen aan de rechterzijde van het touch screen laten toe snel individuele
toestellen te selecteren. Eens een reeks toestellen geselecteerd is voor programmering,
bepalen de toestel controle toetsen ervoor hoe wijzigingen worden toegepast op deze
toestellen. Standaard worden wijzigingen toegepast op alle geselecteerde toestellen.
Bij MagicQ selecteert u eerst de alle heads welke u wenst te bedienen, gebruikmakend van
Groups of selectie via het numerieke klavier, dan maakt u gebruik van de head control
toetsen voor sub-selecties uit al de geselecteerde.
De titel bar van de Group, Position, Colour en Beam vensters tonen de huidige geselecteerde
heads.
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Single mode
Drukken van NEXT HEAD, PREV HEAD of SINGLE laten u in single mode gaan waarbij
alleen één toestel uit de geselecteerde toestellen kan tegelijkertijd bediend worden.
Wanneer single voor de eerste keer geactiveerd is, hebt u controle over het eerste
geselecteerde toestel, het is het eerste toestel dat de gebruiker selecteerde nadat er geen
toestellen geselecteerd waren.
Denk eraan indien de toestellen waren geselecteerd gebruikmakend van een groep, dan zal
het eerste toestel, het toestel zijn dat eerst geselecteerd was bij het aanmaken van de groep.
Single mode wordt aangegeven door een oplichtende LED van de SINGLE toets.
In single mode, wijzigingen uitgevoerd met een encoder of via het selecteren van een palet,
hebben enkel invloed op het toestel dat onder controle staat. Het toestel wordt aangegeven
met een * bij het toestelnummer.
Eens in single mode, worden de NEXT HEAD en PREV HEAD toetsen gebruikt om de
controle over te schakelen op een ander toestel van de geselecteerde toestellen. Drukken
van de ALL toets keert terug naar controle van alle geselecteerde toestellen.
In single mode, heeft LOCATE enkel en alleen invloed op het geselecteerde toestel dat onder
controle staat.
Pair
Pair mode is te vergelijken met Single mode behalve dat bij single enkel één head
geselcteerd wordt, bij pair is dit een symetrisch paar binnen de geselcteerde heads.
SHIFT + SINGLE activeert de pair mode.
Pair mode wordt aangegeven door een knipperende LED op de SINGLE toets.
Drukken van de NEXT HEAD of PREV HEAD selecteerr het volgende paar voor sub selectie.
Drukken van de ALL toets keert terug naar het head default mode controle gebied, waarbij
alle heads bediend worden.
De MQ1000 bevat een PAIR toets. Bij compact consoles (MQ40, MQ60, MQ70, MQ80) drukt
u ALT + SINGLE om de pair functie op te roepen. Op alle systemen zal SHIFT + SINGLE ook
PAIR selecteren.
Odd/Even
Odd/Even mode is vergelijkbaar met single mode maar met dat verschil dat i.p.v. enkel één
toestel onder controle staat, de helft van de toestellen onder controle staat. Odd/Even mode
wordt aangegeven door een oplichtende LED van de ODD/EVEN toets.
Drukken van de ODD/EVEN toets selecteert de oneven toestellen in de reeks van
geselecteerde toestellen. Nogmaals drukken van de ODD/EVEN toets selecteert de even
toestellen, of drukken van NEXT HEAD of PREV HEAD drukken laat u ook schakelen tussen
de off en even heads. Drukken van de ALL toets keert terug naar controle van alle
geselecteerde toestellen.
Ingedrukt houden van de ODD/EVEN toets brengt de ODD/EVEN werkbalk te voorschijn,
voor snelle selectie van odd/even of per 3, 4,5 of 6. Bij MagicQ PCdrukt u SHIFT +
ODD/EVEN, dit opent eveneens de werkbalk.
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Druk SHIFT + ODD/EVEN om te verhogen naar per 3 of meer.
Segments
Segments is te vergelijken met odd/even behalve dat het een sub selecties maakt van
segmenten van heads, bijvoorbeeld indien u 20 heads geselecteerd hebt en dan Seg 3’s
selecteert, dan zal een sub-selectie gemaakt worden van de eerste 3 heads. Drukken van
Next Head zal de volgende 3 selecteren, opnieuw drukken van Next Head zal de volgende 3
Selecteren, nogmaals drukken van Next Head zal de 10e head selecteren. Opnieuw drukken
van Next Head selecteert opnieuw de eerste 3 heads. Prev Head werkt op een gelijkaardige
manier maar in de omgekeerde richting.
Segments wordt geselcteerd door het ingedrukt houden van ODD/EVEN, om de ODD/EVEN
toolbar te tonen, en dan SEGMENTS selecteren.
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All
De All toets wordt gebruikt om terug te keren naar het standaard head controlegebied, waarbij
alle heads van de huidige selectie onder controle komen te staan.
Indrukken van ALL, wanneer er geen heads geselecteerd zijn, herselecteert de heads die
actief waren alvorens de CLEAR toets gedrukt werd.
Drukken van SHIFT + ALL selecteert alle heads van het type dat laatst geselecteerd werd.
Drukken van CTRL + ALL, of FAN + ALL selecteert alle actieve heads in de programmer.
Drukken van Next Head + Prev Head herselecteert alle heads in de huidige selectie (identiek
aan het drukken van ALL).
Sub selectie groepen
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.
Om een sub selectie te maken van groepen, 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.
Sub selectie van heads gebruikmakend van specifieke paletten
Het is mogelijk om sub selecties te maken van de huidige selectie, sub-selecteren van enkel
en alleen de heads die gebruik maken van een wel bepaalde palet en die een intensiteit
hebben boven de 0%.
Houdt NEXT HEAD ingedrukt en selecteer een palet in het Position, Colour, of Beam venster.
Wijzigen van selectievolgorde
De generale selectievolgorde kan gewijzigd worden gebruikmakend van een softtoets in het
Group venster. De opties zijn “Normal”, “Reverse”, “Into Centre” en “Centre Out”.
Het is eveneens mogelijk om de selectie random te maken door de SHIFT toets ingedrukt te
houden en “RANDOM SELECT” te drukken. De generale selectie kan meerdere malen
RANDOM ingesteld worden. Denk er wel aan dat eens random is ingesteld, u niet kan
terugkeren naar de normale volgorde, om dit toch te doen dient u alle heads opnieuw te
selecteren.
Houdt de ALL toets ingedrukt om de toolbar op te roepen welke de hierboven vermelde opties
bevat.
Sub selectie van heads in groepen en generale selecties
Wanneer u heads selecteert gebruikmakend van Groups of via het numerieke klavier, dan
geeft MagicQ u de mogelijkheid subselecties te maken door middel van de toetsen Next
Head, Prev Head, Odd/even en All. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om een groep van
heads te selecteren en te werken met individuele heads, zonder heads te moeten
herselecteren.
Het is mogelijk subselecties te maken, vanuit de generale selectie, gebruikmakend van het
numerieke klavier, en de volgorde in de generale selectie. Bijvoorbeeld selecteren van head 1
en 3 of 1 tot 4 in deze selectie. De gebruikte nummers zijn de volgorde in de selectievolgorde,
niet de head nummers.
Om deze methode te gebruiken, selecteert u een groep van heads, typ dan het
volgordenummer in gevolgd door NEXT HEAD of PREV HEAD. Dus om de 1e en 2e head te
selecteren binnen de selectie:
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1+2 NEXT HEAD
Of de 3e, 4e en 5e:
3 THRU 5 NEXT HEAD
U kunt meerdere groepen selecteren als uw hoofdselectie. Bijvoorbeeld indien u een lijn hebt
van 4 spots en 4 washen, kan u een groep maken met alle 8 heads en ze dan selecteren via
de nummers 1 tot 8 ongeacht hun headnummer.
Het is mogelijk om de huidige sub-selectie te inverteren; druk 0 NEXT HEAD.
Gebruik van NEXT HEAD en PREV HEAD zonder een nummer in te geven, werkt nog steeds
zoals voorheen en selecteert de volgende of voorgaande head binnen de selectie.

9.15. Sub-selectie van elementen
In normale werking worden, al de elementen van 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.
Subselectie van elementen om individuele elementcontrole mogelijk te maken, kan worden
gedaan met behulp van de "." operator. MagicQ houdt een globaal elementmasker bij in de
programmer om te bepalen welke elementen worden bestuurd voor de geselecteerde heads.
Het eerste element in de heads is “.1” en de gedupliceerde elementen zijn “.2”, “.3” en zo
verder. Voor heads die zowel een hoofdsectie hebben en gedupliceerde elementen (zoals
master kleurenkanalen en individuele kleurenpixels) is het hoofd element “.0”.
Bijvoorbeeld, om het tweede element te selecteren van een gedupliceerde head:
1.2 ENTER
Om alle elementen te selecteren van gedupliceerde heads:
1.> ENTER
Om terug te keren naar de normale selectie (d.w.z. geen gedupliceerde elementen
geselecteerd):
1. ENTER
Wanneer alle duplicated elements geselecteerd zijn, zal de head selectie tekst in de titel van
het venster “.all” tonen.
Merk op dat ENTER vervangen moet worden door @@ wanneer de optie om heads te
selecteren via het toetsenbord niet is ingesteld. @@ kan ook worden vervangen door NEXT
HEAD.
Selectie van headelementen
Vanaf v1.9.1.0 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.
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.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
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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 headelementen 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.
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Group FX op groepen met een head-element-selectie werkt op de head-element-selectie.
(v1.9.1.1 en hoger).
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.
Element selectie in het group venster
View Elements toont de huidige globale elementselectie en laat toe dat één of meer globale
elementen kan geselecteerd of gedeselecteerd worden.
Elke element heeft een nieuw ondersteunde prioriteit welke getoond wordt in de rechter
bvovenhoek 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.
Groepen met element selectie
De selectie van gedupliceerde elementen kan worden opgeslagen in groepen - zodat u een
groep kunt maken zonder selectie van gedupliceerde elementen en één 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.
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9.16. Sub groepen
MagicQ slaat subgroepinformatie op in groepen. Als meerdere groepen zijn geselecteerd en
vervolgens in een nieuwe groep zijn opgenomen, zal de nieuwe groep de geselecteerde
heads opslaan en ook de groepen die actief zijn.
De oorspronkelijke groepen die actief waren toen een groep werd gerecord, kunnen worden
opgeroepen door INCLUDE te gebruiken en de groep te selecteren.
Als de groep altijd moet worden gebruikt voor het oproepen van subgroepen, moet het
groepstype worden ingesteld op Subgroep.

9.17. Group type
Het groepstype kan worden ingesteld met behulp van softtoets 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. Geen
heads of groepen zijn geselecteerd.
Selecteert de heads binnen de groep, maar
niet de groep.

9.18. Highlight mode
Highlight mode wordt gebruikt in samenhang met single mode en Odd/Even mode. Er zijn vier
verschillende manieren van werking, afhankelijk van de instelling in het Setup scherm van de
highlight mode – “Normal”, “Advanced (highlight/lowlight)”, “Advanced Highlight only” en
“Advanced, no reset”.
In “Normal” mode,wordt de intensiteit van de geselecteerde toestellen vermindert, behalve
voor de toestellen (of diegene in Odd/Even mode) onder controle. De highlight mode maakt
het programmeren van posities veel gemakkelijker.
In “Advanced (highlight/lowlight)” mode, worden de geselecteerde toestellen gehighlight
volgens de instellingen van de highlight waardes in de personality file van de head. Indien
heads van de huidige selectie sub-geselecteerd zijn (b.v. door Single of Odd/Even mode),
dan is enkel de subset van de geselecteerde heads highlighted, de andere zijn lowlighted.
“Advanced Highlight only” mode is identiek aan de voorgaande mode, maar er gebeurt geen
Low Lighting. Indien heads van de huidige selectie sub-geselecteerd zijn (b.v. door Single of
Odd/Even mode), dan is enkel de subset van de geselecteerde heads highlighted, de andere
behouden hun playback status.
“Advanced, no reset” is hetzelfde als “Advanced (highlight/lowlight)” maar wordt niet gewist bij
het drukken van de clear toets. Druk opnieuw de Highlight toets om het te resetten.
Wanneer de highlight mode geactiveerd is, wordt dit aangegeven door een oplichtende LED
van de HIGHLITE toets. Opnieuw drukken van de HIGHLITE toets of de ALL toets brengt de
controle van de toestellen terug naar zijn standaard mode.

9.19. Lowlight functie
Tot een Lowlight functie hebt u toegang door het drukken van SHIFT en HIGHLIGHT.
Wanneer actief zullen de geselecteerde heads hun lowlight waardes uitsturen die in de
personality staan. Dit laat toe om elke head, in de huidige selectie, tijdelijk in lowlight te
plaatsen, om zo een bepaalde head proberen te zoeken, zonder wijzigingen aan te brengen
aan de huidige lichtstand.
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Highlight mode dient ingesteld te zijn op Advanced/lowlight.

9.20. Herselecteren van heads gebruikmakend van paletten en intensiteiten
(Active Palett en Intensity)
Om heads te herselecteren gebruikmakend van een bepaald palet, houdt ALL ingedrukt en
klik op het palet.
<Houdt ALL ingedrukt> <Green>
Of gebruik het numerieke klavier
<Houdt ALL ingedrukt> <COL 5 ENTER>
Om heads te herselecteren op of boven een bepaalde intensiteit, houdt u ALL ingedrukt en
typ het level. Laat ALL los of druk ENTER.
<Houdt ALL ingedrukt> <50 ENTER>
Om heads te herselecteren met een bepaalde intensiteit, houdt u ALL ingedrukt en typ @
gevolgd door het level. Laat ALL los of druk ENTER.
<Houdt ALL ingedrukt> <@60 ENTER>
Om alle heads, actief in de programmer, opnieuw te selecteren
<Houdt CTRL ingedrukt> + <ALL>
Om alle heads te selecteren in de huidige stap van een playback.
<Houdt ALL ingedrukt> + <S>

9.21. Fan mode
De FAN toets brengt een andere manier van werken op gang voor de encoders, waarbij
wijzigingen van de encoders toegepast op de toestellen via een lineaire manier, worden
omgezet in een FAN (gespreide wijzigingen). Positieve wijzigingen brengen de toestellen van
elkaar weg, terwijl negatieve wijzigingen de toestellen naar elkaar brengt. Fan mode kan niet
gebruikt worden wanneer Single mode actief is, aangezien fanning enkel en alleen zin heeft
wanneer meer dan één toestel onder controle is.
Ingedrukt houden van de FAN toets treedt tijdelijk de FAN mode binnen. Loslaten van de FAN
toets laat de Fan mode terugkeren naar de normale mode.
Wanneer u FAN ingedrukt houdt brengt een werkbalk te voorschijn welke u directe toegang
geeft tot de fanning opties. Bij MagicQ PC kan u de SHIFT + FAN drukken om de werkbalk te
voorschijn te brengen.
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Er zijn 3 types FAN:
Asymmetrisch (standaard zoals in de vorige software versies) – Fanning gebeurt
vanuit het midden asymmetrisch
Symmetrisch – Fanning gebeurt vanuit het midden maar symmetrisch
End – Fanning gebeurt vanaf het einde
Het is mogelijk “Parts” te gebruiken voor fanning zodat fan herhaald wordt over de
geselecteerde heads. Voor per 2, 3, selecteert u 2 Parts of 3 Parts. Voor een hoger aantal
Parts, gebruikt u de N parts optie, door een nummer in te geven via het numerieke klavier. In
FAN mode wordt het het huidige FAN type en parts type getoond in het status venster (FanA, Fan-S, Fan-E).
Het is mogelijk om “Segments” te gebruiken voor het fannen via segmenten – aangrenzende
heads voeren dezelfde fanning uit.
Het is mogelijk om “Groups” te gebruiken voor fanning. Wanneer fanning by groups
geselecteerd is, dan wordt de fan toegepast op elke groep alsof 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.
De volgende snelkoppelingen zijn toegevoegd:
Houdt FAN ingedrukt + druk LOCATE: keert terug naar het standaard FAN type –
asymmetrisch.
Houdt FAN ingedrukt + druk NEXT HEAD: Kies volgende FAN type.
Houdt FAN ingedrukt + druk PREV HEAD: Kies vorige FAN type.

9.22. And Only
De AND ONLY (*) functie laat toe om gemeenschappelijke heads tussen groepen te
selecteren. Het kan gebruikt worden bij paren van groepen of op reeksen van groepen. Bij het
selecteren van een aantal groepen kan de * operator gebruikt worden om te specificeren dat
enkel de heads die aanwezig zijn in beide groepen geselecteerd moeten worden.
GROUP 1 * 2 ENTER
Dit selecteert de heads welke zich in groep 1 en 2 bevinden.
And Only kan gebruikt worden met de THRU, + en – operatoren.
GROUP 1 THRU 4 * 5 THRU 8 ENTER
Dit selecteert de heads welke zich bevinden in groepen 1 tot 4 en ook in 5 tot 8.
Het is mogelijk om And Only te gebruiken met de @ operator om direct de levels in te stellen.
GROUP 1 * 3 @ FULL ENTER
Denk eraan indien de optie “Select heads and palettes from keypad” is ingesteld op “No”, dan
moet u de ** operator gebruiken om groepen te selecteren via het numerieke klavier
1 * 2 **
1 THRU 4 * 5 THRU 8 **
1 * 3 ** @ FULL ENTER
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9.23. Group venster
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.
Voor v1.8.6.0 werd soft button E gebruikt voor head selectie – deze is nu verplaatst naar soft
button 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.
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10. Paletten

MagicQ ondersteunt een omvangrijk palettensysteem voor eenvoudige toegang tot uw
favoriete looks. Wanneer intelligente toestellen gepatcht worden, genereert de console
automatisch paletten voor de gepatchte toestellen.
Er zijn vier types van paletten overeenkomend met Colour, Beam en Position. Elk palet
ondersteunt tot en met 1000 verschillende presets.

10.1. Gebruiken van paletten
Er zijn vier soorten paletten die overeenkomen met intensiteit, kleur, beam en positie. Elk
palet ondersteunt maximaal 1000 verschillende items.
Om een palet te gebruiken, selecteert u de toestellen waar u de wijzigingen wil op toepassen.
Open dan het gewenste palet door het selecteren van één van de Colour, Beam of Position
vensters.
Van in het venster selecteert u een palet preset. De palet preset zal toegepast worden op alle
geselecteerde toestellen.
De eerste tien palet presets weergegeven in elk venster, zijn automatisch beschikbaar op de
toetsen boven het touch screen.
In het Beam venster worden de eerste 5 toetsen gebruikt voor het selecteren van Beam Page
1 tot 5, de rest van de softtoetsen wordt gebruikt voor het selecteren van de sof toetsen.

Paletten die data bevatten, voor de huidige geselecteerde heads, worden in het wit
weergegeven. Paletten die geen data bevatten, voor de huidige geselecteerde heads, worden
in het grijs getoond.
In het Colour venster bepalen de top sof toetsen Vol Norm, Col CMY, Col RGB en Col HSI
hoe de kleurenmix encoders gebruikt worden voor het aanpassen van de kleur.
Col Mix wordt gebruikt om te kiezen tussen Lee, Rosco en Generic paletten en om ook de
regenboog kleurenmixing te selecteren.
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10.2. Aanmaken van paletten
Om een palet aan te maken, selecteert u de toestellen waar u de wijzigingen wil op
toepassen. Open dan het gewenste palet door het selecteren van één van de Colour, Beam
of Position vensters.
Wijzig de attributen van de toestellen tot wanneer u het gewenste resultaat bereikt hebt.
Bewaar dan de palet preset door het drukken van de RECORD toets en het selecteren van
de plaats in het venster.
Wanneer u een palet preset bewaart die al gebruikt is tijdens het programmeren van Cues en
Cue stacks, dan zullen de Cues en Cue stacks geüpdate worden met deze wijzigingen. Dit is
zeer handig, bijvoorbeeld voor touring shows welke plaatsvinden op verschillende locaties.
Indien de Cue posities gebruikt van het Position palet, dan is het slechts noodzakelijk elke
dag de palet presets aan te passen, i.p.v. alle Cues opnieuw aan te maken.
Wanneer paletten aangemaakt worden, worden enkel de attributen behorende tot het palet
bewaart. Dus wanneer een preset bewaard wordt in een Colour palet, dan worden enkel de
kleuren attributen bewaard. Standaard bewaart de console alle attributen behorend tot het
palet, ongeacht of u ze aangepast hebt in de programmer of niet.
Palet waardes worden getoont in de output, programmer en cue vensters, een kleine witte
rechthoek wordt links onderaan in de hoek toegevoegd.

Bewaren van individuele attributen in een palet
Het kan zijn dat u enkel en alleen bepaalde attributen wil bewaren in een palet preset,
BIJVOORBEELD enkel en alleen de shutter attribuut in een beam palet. U kunt de manier
waarop de console paletten bewaart wijzigen gebruikmakend van masking in het Record
Options venster. Open het Record Options venster bij het bewaren door het drukken van
SHIFT en RECORD. Als alternatief kan u ook de REC OPTIONS softtoets drukken in het
Programmer venster.
Druk de REC INT, REC POS, REC COL, REC BEAM softtoetsen om masker (masking)
gebaseerde attribuut types toe te passen. Selecteer de attributen in het venster om een
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masker gebaseerd op individuele attributen toe te passen. Bijvoorbeeld om enkel het shutter
attribuut te bewaren, drukt u het SHUTTER attribuut.
In sommige omstandigheden kan het zijn dat u andere attributen wenst te bewaren in een
palet, bijvoorbeeld intensiteit in een beam palet. Druk eenvoudig weg de bijhorende toetsen in
het Record Options venster. Het palet toont I, P, C, B in zijn vakje, om aan te geven welke
attributen opgeslagen zijn in het palet.
Eens de palet preset bewaard is, worden de masker opties teruggebracht naar hun
standaard instelling. U kunt het masker vastleggen zodanig dat er niet teruggekeerd wordt
naar de standaard instellingen door het drukken van de LOCK MASK softtoets in het Record
Options venster.
Bewaren van enkel en alleen de geselecteerde heads
Standaard worden, in paletten, enkel en alleen de wijzigingen bewaard van de geselecteerde
heads. De wijzigingen worden gemengd met de bestaande palet inhoud.
Om er zeker van te zijn dat alle gewijzigde heads upgedate worden, drukt u CTRL + ALL om
alle heads in de programmer te selecteren, alvorens de palet te recorden.
Het is mogelijk om de “Recording to Paletes” optie in te stellen op “All Heads in Programmer”
en zo te forceren, dat alle actieve heads in de programmer upgedate worden in de palet, t.o.v.
enkel en alleen de geselecteerde heads.

10.3. Intensity paletten
het intensity venster heeft 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.
Om de intensiteit in een Colour, Beam of Position palet te recorden, houdt u de SHIFT toets
ingedrukt en druk RECORD om het Record Options venster (zoals hierboven) te openen en
selecteer de REC INT soft toets.

10.4. Gedupliceerde elementen in 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.
Indien u element specifieke data hebt in de programmer, dan zal deze gerecord worden in de
palet gedurende de normale palet record operatie.
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
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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, om alle elementen van duplicated heads te
selecteren.
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Om alle elementen van een gedupliceerde head te selecteren:
Of

1.>NEXT HEAD
1.> @@ (of enkel .>ENTER als u zich bevindt in Keypad select heads mode).

Om terug te keren naar de normale selectie (d.w.z. geen gedupliceerde elementen
geselecteerd)
Of

1.NEXT HEAD
1.@@ (of .ENTER indien u zich bevindt in Keypad select heads mode).

10.5. Naam toekennen aan een palet
Een palet kan ene naam toegekend worden wanneer het bewaard wordt door de naam in te
geven alvorens de palet preset te selecteren waar u het wil bewaren.
Een palet kan een naam gegeven worden op gelijk welk moment door het intypen van de
naam, drukken van SET en de palet preset te selecteren. Indien u geen extern klavier
gebruikt, selecteer dan de palet preset, druk SET en geef de naam in via het on screen
klavier.

10.6. Updaten van paletten
Een palet kan geüpdate worden door eenvoudig weg enkele toestellen te selecteren, de
gewenste wijzigingen door te voeren en het palet opnieuw te bewaren. MagicQ mengt
automatisch de wijzigingen van de Programmer in het bestaande Palet.
Enkel de heads welk geselecteerd waren wanneer u het palet bewaarde, zullen gewijzigd
worden in het palet, de andere zullen ongewijzigd blijven.
De attributen die actief zijn in de Programmer voor dat attribuuttype (Intensiteit, Pos, Colour,
Beam) worden aan het palet toegevoegd, ongeacht of ze zich eerder in het palet bevonden.
Vanaf v1.9.2.0 is het mogelijk om een RECORD UPDATE te specificeren waarbij alleen
attributen die al in het palet staan worden bijgewerkt. Houd UPDATE ingedrukt en druk op
RECORD of druk op SHIFT en RECORD om REC UPDATE te selecteren.
Een volledig palet kan gewijzigd worden gebruikmakend van Include en Update. Druk Include
en selecteer dan de palet preset om deze volledig op te nemen in de programmer. De
console selecteert automatisch alle toestellen opgenomen in de palet preset. Wijzigingen
kunnen dan gemaakt worden in de programmer, wanneer alle wijzigingen doorgevoerd zijn
drukt u UPDATE om de wijzigingen terug op te slaan in de palet preset.

10.7. Kopiëren en verplaatsen van paletten
Palet presets kunnen verplaatst en gekopieerd worden zoals om het even welk ander venster
item.
Wanneer een palet preset verplaatst wordt, volgt de programmering de palet preset,
bijvoorbeeld, indien u een Cue hebt welke gebruikt maakt van een Colour palet preset, dan
verplaatst u deze Colour palet preset, dan zal de Cue geüpdate worden zodanig dat hij nog
steeds verwijst naar deze verplaatste Colour palet preset.

10.8. Verwijderen van attributen in paletten
U kunt een volledige palet preset verwijderen door het drukken van REMOVE zoals met elk
ander venster item.
Om specifieke attributen uit een palet preset te verwijderen kan de REC REMOVE record
optie gebruiken. Dit werkt op een gelijkaardige manier zoals de normale record mode,
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behalve dat items in de programmer normaal gemixed worden met de palet preset, ze nu
verwijderd worden.
De MASK IPCB en MASK ATTRIB record opties laten selectie toe welke opties gewist
worden bij het normaal bewaren van een palet preset.
Bijvoorbeeld, om de shutter attribuut te verwijderen van een eerder bewaard beam palet
preset; CLEAR de programmer, selecteer de toestellen, en wijzig enkel en alleen het shutter
attribuut. Druk dan SHIFT en RECORD, en selecteer de REC REMOVE en MASK ATTRIB,
shutter record opties. Selecteer nu de palet preset.

10.9. Bekijken/wijzigen palet inhoud
U kunt de inhoud van een palet preset bekijken op gelijk welk moment door het drukken van
de VIEW PALETTE softtoets in het Intensity, Pos, Colour en Beam venster. Dit opent het
Palette View venster en toont de inhoud van de palet preset van waarop de cursor zich
bevond.

Denk eraan dat het View Palette venster de volledige inhoud toont van het palet ongeacht
welke toestellen geselecteerd zijn op dat ogenblik. U kunt de inhoud wijzigen van het palet
door de waardes te bewerken in de spread sheet. U kunt waardes verwijderen, volledige
toestellen, of alle attributen van het palet d.m.v. de REMOVE softtoets.
View Palette, View Used venster kan gebruikt worden om te bepalen hoeveel maal een palet
gebruikt wordt in een show.
Het View Palettes venster laat toe te bepalen of paletten gelinkt zijn aan andere paletten
(opgelicht in het rood). Er is een toets om het welbepaalde palet te unlinken of gebruik SHIFT
om alle paletten van dat type te unlinken (Position, Colour of Beam). Unlinken verwijdert de
links in een palet naar andere paletten, de link met de cues wordt niet verbroken.
Het is mogelijk doorheen de verschillende paletten te stappen gebruikmakend van de Next
Palette en Previous Palette toetsen.

10.10. Gelinkte paletten
Indien u een palet selecteert en dit dan record als een andere palet, zonder wijzigingen aan te
brengen aan attributen, dan zullen alle waardes in het nieuwe palet gelinkt worden aan het
eerste palet. Wijzigen van één van de attributen in het eerste palet, zal de attributen wijzigen
in het nieuwe palet. Dit is een gelinkt palet. MagicQ toont een L in het palet vakje om aan te
geven dat het een gelinkt palet is.
Wanneer u attributen wijzigt via de encoders of soft toetsen, dan zullen de paletten de
waardes bewaren in plaats van een gelinkt palet.
Er is slechts één koppelingsniveau toegestaan – een palet kan naar een ander palet linken,
maar het is niet mogelijk om naar nog andere paletten te linken.
Het is mogelijk om de link van een palet te verwijderen via het Intensity, Pos, Col, Beam
venster en ook via View Palette venster. Plaats de cursor op het palet dat u wenst te
unlinken, of selecteer meerdere paletten met de cursor, druk dan op UNLINK PALETTE.
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Om alle paletten van dat type te unlinken (Intensity, Position, Colour of Beam) drukt u SHIFT
+ UNLINK ALL PALETTE.
Om een reeks paletten te unlinken, opent u het venster Position, Color of Beam, selecteert u
de vereiste paletten met de cursor en drukt u vervolgens op SHIFT en UNLINK PALETTES.
Enkel één level van linken is toegelaten, een palet kan gelinkt worden aan een ander palet,
maar het is niet mogelijk om het palet nog verder te linken.

10.11. Paletten gebruiken met tijden
Paletten kunnen toegepast worden met een tijd door eenvoudig weg een nummer in
seconden in te typen vooraleer het palet te selecteren, dit is zeer handig om snel fade tijden
in te geven wanneer u Cues bewaart of om effecten toe te voegen. Als toevoeging kan u de
FAN mode gebruiken om snel een spreiding toe te kennen over een aantal toestellen.
Bijvoorbeeld, intypen van 3 voor het selecteren van een positie zorgt ervoor dat een fade van
3 seconden plaats vindt naar die positie.
Typ 0 THRU 3 alvorens een positie te selecteren, zorgt ervoor dat de heads naar hun positie
faden met een spreiding van 3 seconden, dit wil zeggen dat de eerste head onmiddellijk
beweegt, terwijl de laatste 3 seconden nodig heeft.
Om een vertraging te fannen in plaats van tijden, typ vertraging / fade, bijvoorbeeld voor 1
seconde fade maar een vertraging van 0 tot 3 seconden, typ 0 THRU 3 / 1 alvorens de palet
te selecteren.
U kunt beide, vertraging (delay) en fade tijd instellen in FAN mode door in te geven delay /
fade. Bijvoorbeeld om alle toestellen één per één naar een positie te verplaatsen, typ 2 / 2
alvorens de positie te selecteren.
Een snelkoppeling kan gebruikt worden om FAN fades uit te voeren, in niet FAN mode type u
de tijd in gevolgd door * alvorens het palet te selecteren en de fade the FANnen over de
geselecteerde toestellen.
<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

De bovenstaande sneltoetsen faden elk van de geselecteerde Heads om de beurt - dus de
fade-tijd van elke Head is de totale tijd gedeeld door het aantal Heads. Om een fade-tijd voor
elk van de heads te specificeren, kunnen de sneltoetsen worden uitgebreid met een fade-tijd
voor de head, bijvoorbeeld:
<tijd> / <headtijd> *
Toepassen van paletten met tijden en Fan tijden kan toegepast worden op alle palet types
inclusief Beam en Colour. Bijvoorbeeld om een geleidelijke fade te bekomen van de ene kleur
naar de andere voor uw toestellen met kleurenmenging, selecteer de toestellen, 0 THRU 5
alvorens de kleur palet preset te selecteren.
U kunt de volgorde wijzigen waarop een FAN toegepast wordt door de toestellen in de
gewenste volgorde te selecteren, op om het even welk moment kan u deze selectievolgorde
inverteren door gebruik van de Selection softtoets in het Group venster.
Wanneer een palet geselecteerd wordt met een tijd, dan wordt deze tijd bewaard in de
programmer. Dit maakt het zeer eenvoudig om Cues op te bouwen met tijden. Selecteer
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eenvoudig het gewenste palet met de gewenste tijden en bewaar de Cue. De Cue zal
weergegeven worden met de gewenste tijden.
MagicQ v1.7.1.5 heeft een sortcut voor symmetrische fans vanuit center, voor oudere versies
houdt u de ALL toets ingedrukt en selecteert u CENTRE OUT en houdt dan FAN ingedrukt en
selecteer SEGMENTS 2.
Faden over Group grids
De volgende 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 buiten naar binnen over Group Grid
Fade centre binnen naar buiten 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.
Gebruiken van FAN
U kunt zowel de delay (vertraging) en fade tijden ingeven in de FAN mode, door het ingeven
van delay / fade. Bijvoorbeeld om alle heads één voor één naar een bepaalde positie te
verplaatsen, typ 2 / 2 alvorens de positie te selecteren.
Minimum fade tijden kunnen toegepast worden door de + operator, bijvoorbeeld om een fade
te realiseren tussen 2 en 6 seconden tot een nieuwe positie op een groep van toestellen,
activeert u de FAN mode, typ 2 + 4 en selecteer de nieuwe positie. Het eerste toestel zal
faden over 2 seconden, terwijl het laatste zal faden over 6 seconden.
Om beide, minimum delay en fade tijd te gebruiken, typt u bijvoorbeeld, 2 + 4 / 3 + 5. Dit geeft
een delay tijd tussen 2 en 6 en een fade tijd tussen 3 en 8 seconden.
Voorbeeld:
Selecteer de Fan mode en geef in 1+4/3+5.
Nu zal toestel 1 een delay hebben van 1 seconde, het laatste toestel in de selectie een delay
tijd van 4 seconden, en totale delay tijd zal 1+4 = 5 seconden bedragen.
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Hetzelfde geldt voor de fade tijden, toestel 1 zal een fade tijd hebben van 3 seconden, het
laatste toestel in de selectie zal een fade tijd van 5 seconden hebben, en totale fade tijd zal
3+5 = 8 seconden bedragen.

10.12. Paletten opnemen in Cue stacks
U kunt één of meer paletten kopiëren van de Position, Colour of Beam vensters naar een
playback (gebruik SHIFT + cursor toetsen om meerdere items te selecteren). Dit laat toe om
snel Cue stacks te creëren gebaseerd op uw paletten.
De Cue stack zal één cue per geselecteerd item bevatten. De cues zullen de waardes van de
paletten bevatten van de huidige geselecteerde toestellen. Andere attributes kunnen
toegevoegd worden gebruikmakend van Record Merge.
Indien een Cue stack reeds bestaat voor de playback, dan worden de extra cues toegevoegd
aan het einde van de Cue stack.
Kopiëren van een groep naar een playback, maakt een cue met een intensiteit van 100%
voor alle kanalen in die groep. Selecteren van meerdere groepen gebruikmakend van de
cursor (SHIFT + pijltjestoetsen) en deze kopiëren naar een play back, creëert een Multi Step
Cue stack van intensiteiten, één cue voor elke groep. Dit is een eenvoudige manier om
bijvoorbeeld een Chase van intensiteiten te creëren van uw verschillende moving head
groepen of uw verschillende pars kleurengroepen.

10.13. Selecteren van paletten via het numerieke klavier
U kunt paletten selecteren via het numerieke klavier. Stel de setup optie “Select channels in
Beam, Col, Pos” in op Yes (standaard in theater mode). Om een palet te selecteren gebruikt
u:
COL 5 ENTER
BEAM 3 ENTER
Getimede fades kunnen tegelijkertijd ingegeven worden, bijvoorbeeld om kleuren palet 5 toe
te passen met een tijd van 4 seconden, gespreid over alle toestellen:
COL 5 / 4* ENTER
Het is mogelijk om paletten via het numerieke klavier te recorden, includen en removen:
RECORD GROUP <group number> ENTER
RECORD POS <palette entry> ENTER
RECORD COL<palette entry> ENTER
RECORD BEAM <palette entry> ENTER

10.14. Mengen van paletten uit een andere show
Het is mogelijk om paletten te mengen van een vorige show, u kunt de paletten selecteren
van een specifieke head of alle heads die overeenkomen met de huidige show.
Het is mogelijk om Itensity, Position, Beam of Colour paletten te selecteren en ook
combinaties van deze drie attribuut types.
Selecteer Add om de paletten alleen als nieuwe paletten toe te voegen, of selecteer Merge
om die samen te voegen die overeenkomen met bestaande paletnamen en iconen en voeg
de niet-overeenkomende paletten toe als nieuwe paletten.
Wanneer MagicQ paletten samenvoegt met bestaande paletten, negeert het alle standaard
palet informatie in de geladen paletten, en behoudt de standaard (default) palet informatie
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van het bestaande palet. Bij het toevoegen van paletten wordt alle standaard paletinformatie
in het nieuwe palet geladen.
Selecteer Match DMX om alleen paletten te importeren die overeenkomen met het DMXadres van die in de show. Selecteer Match Head No om alleen paletten te importeren die
overeenkomen met het headnummer van die in de show. Selecteer Expand Head Type om
de paletten voor alle heads van dat head-type in de show te importeren.
Als alternatief kunt u ook gaan via het Setup venster, druk de SHIFT + IMPORT SHOW soft
toets en selecteer Palettes.

10.15. Wijzigen van paletten in de personality file
Wanneer paletten bewaard worden, maken zij deel uit van de show data en kunnen ze
gebruikt worden gedurende programmering van de show. In normale werkingsmode heeft het
bewaren van paletten geen invloed op de personality file. Dit verzekert dat wijzigingen die u
uitvoert voor deze show zelf, geen invloed hebben op show die u maakt in de toekomst.
Hoewel het soms noodzakelijk is om de personality file up te daten, omdat bijvoorbeeld de
informatie in de personality file niet correct is, of om extra palet presets toe te voegen in de
personality file.
Drukken van SHIFT wanneer u een palet preset selecteert, zorgt ervoor dat de wijzigingen
doorgevoerd worden naar de personality file.
Houd er rekening mee dat als u bevestigingen hebt ingeschakeld, u op SHIFT drukt wanneer
u op Yes klikt in het bevestigingsvenster in plaats van wanneer u het item selecteert.
Wanneer u de wijzigingen doorvoert naar de personality file, neemt de console het eerst
geselecteerde toestel en kopieert de data, geassocieerd met de palet preset die u
selecteerde, in de personality file. Indien de palet preset al aanwezig is in de personality file
(d.w.z. er is een palet preset met dezelfde naam als diegene die u selecteerde) dan wordt de
palet preset vervangen. Anders wordt een nieuwe palet preset gecreëerd in de file.
U kunt de personality file onderzoeken door naar het patch venster te gaan en de Edit Head
softtoets te drukken. Druk dan de Select Head toets om de personality file te kiezen.
Merk op dat we aanbevelen om paletten te importeren in plaats van de personality waar
mogelijk aan te passen. Dit zorgt ervoor dat u profiteert van eventuele updates die ChamSys
aan de personality maakt.

10.16. Paletten overnemen van de DMX ingang
U kunt paletten programmeren door echte DMX data over te nemen komende van een
andere console. Dit voorziet u in een eenvoudige manier om show data te converteren van
een console type naar een ander, of om data van een console te back-uppen op een andere.
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.
Selecteer eerst de heads waarin u geïnteresseerd bent. Indien geen heads geselecteerd zijn,
dan gebeurt de opname voor alle heads.
Manuele palet overname
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.
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Indien 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.
Automatische palet overname
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.
Manuele overname van palet vensters
Ga naar het gewenste Palette venster – Intensity, Position, Colour of Beam. Druk CTRL en
RECORD, selecteer dan een palet, dit zal de DMX ingangsdata, voor de geselecteerde
toestellen, toevoegen aan de programmer en de data zal opgeslagen worden in een palet.
Manueel includen in de programmer
Als alternatief kunt u gebruik maken van INCLUDE om de data in de programmer te krijgen
en dan kan de data opgeslagen worden in een palet op de gebruikelijke manier. Druk CTRL
en INCLUDE, druk dan INT, POS, COL of BEAM en dan ENTER. Dit zal de DMX
ingangsdata, voor de geselecteerde heads, opnemen in de programmer. De data kan nu
bewaard worden in een palet op de gebruikelijke manier, door gebruik te maken van
RECORD.
U kunt alle attributen van een toestel overnemen door naar het Group venster te gaan, CTRL
en INCLUDE in te drukken, en ENTER.

10.17. Expanding Palettes
De Expand Palettes functie laat toe 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 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.
Druk in het venster Intensiteit, Positie, Kleur of Beam op EXPAND PALETTE.
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.
Om een reeks paletten te expanden, opent u het venster Intensity, Position, Color of Beam,
selecteert u de vereiste paletten met de cursor en drukt u vervolgens op EPXAND PALETTE.
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.
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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.
Om alle paletten van een bepaald type te expoanden, drukt u op SHIFT + EXPAND ALL
PALETTE. Hiermee worden alle paletten in dat venster expanded.
Het expanden van paletten wordt ook ondersteund in het venster View Palettes.

10.18. Vervangen van paletten in cues
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 Intensity, Position, Colour of Beam vensters drukt u REPLACE PALETTE. Selecteer
dan het palet die dient vervangen te worden, het nieuwe palet, en dan de playback waarin ze
dienen vervangen te worden.
Als heads geselecteerd zijn in de programmer, dan zullen de wijzigingen enkel en alleen van
toepassing zijn op de geselecteerd heads. Als er geen heads geselecteerd zijn, dan zullen
alle heads die dat palet gebruiken beïnvloed 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.
Beide niveaus die paletten gebruiken en FX die paletten gebruiken, zijn gewijzigd.
Om meerdere Cue Stacks of Cues te vervangen, volg dan de bovenstaande stappen, maar in
plaats van een playback te selecteren, open de Stack Store of de Cue Store, selecteer met
de cursor de gewenste Cue Stacks of Cues en druk op ENTER.

10.19. Tracker palettes
Tracker paletten zijn speciale paletten die een remote tracker device gebruiken, i.p.v. van een
absolute waarde die opgeslagen is in het palet. MagicQ ondersteunt verschillende remote
tracker protocols en kan informatie ontvangen van tot en met 20 trackerq. Zie Setup, View
Settings, Network, Tracker rx.
Door het instellen van een palet als tracker palet, zullen wanneer het palet gebruikt wordt, de
kanalen het tracker device volgen met een optionele offset. Tracker paletten opslaan met
waardes van 128 voor pan en tilt attributen (0 graden pan en tilt) zullen geen offset hebben.
Elke andere waarde zal werken als een offset voor de tracker device.
Om een Palette in te stellen als Tracker Palette, ga naar View Palette en druk op de SET
TRACKER soft toets. Selecteer vervolgens Tracker en voer een tracker-ID in.
Om een palet als trackerpalet uit te schakelen, drukt u op SHIFT UNSET TRACKER of drukt
u op SET TRACKER en selecteert u none.
De Tracker controleert de basispositie. Het is daarom mogelijk om een FX bovenop de
trackerpositie toe te voegen - bijvoorbeeld spots kunnen worden ingesteld om een cirkel rond
de Tracker-positie van een rijdende auto te laten lopen.
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Wanneer een kanaal wijzigt in controle via een absolute waarde of normaal palet naar een
tracker palet, dan wordt de fade tijd gebruikt om te crosfeaden tussen originele positie en de
tracker positie.
Wanneer een kanaal wijzigt in controle via een tracker palet naar een absolute waarde of
normaal palet, dan zal MagicQ de fade tijd gebruiken om te crossfaden van de tracker positie
naar de nieuwe positie.
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/Y-waarde 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 HEADSsofttoets. 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 Default-waarden, 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
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uitgebreide Heads van hetzelfde type. Nu zijn er extra opties om uit te breiden naar alle
Heads.
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11. FX Engine
11.1. Toevoegen van FX
Om een FX toe te voegen op bepaalde toestellen, selecteert u de toestellen via het Group
venster of Prog venster, druk de ADD FX Softtoets.
MagicQ groepeert FX in categoriën – Intensity, Position, Colour, Beam, Any Atrribute, User
en Old. MagicQ toont alle opgeslagen “Waveform FX”. Kies de gewenste categorie en dan
het FX dat u wilt toevoegen.

De position categorie bevat FX gebruik makend van de pan en tilt attributen.

De colour categorie bevat FX gebruikmakend van de CMY/RGB attributen.

De Any Attribute folder bevat FX die niet specifiek gemaakt zijn voor een bepaalde attribuut
van het toestel, deze worden gemerkt met een “*”, BIJVOORBEELD Ramp, Sine en Cosine.
Wanneer één van deze geselecteerd wordt, wordt u gevraagd op welke attribuut u dat effect
wil gaan toepassen. Bijvoorbeeld u kunt een cirkel programmeren gebruikmakend van een
Sine (Sinus) op de Pan attribuut en een Cosine (Cosinus) op de tilt attribuut. Als alternatief
kon u het FX Circle gebruiken!
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U kunt meerdere FX toevoegen op een toestel, er van uitgaande dat de FX verschillende
attributen van het toestel aanspreekt, bijvoorbeeld, u kan een Pan Sine en Tilt Sine mixen.
Eens u een FX gekozen hebt, komt u terug in het Programmer venster terecht. Gebruik de
encoders om de parameters van het FX te wijzigen zoals Speed (snelheid), size (grootte) en
Spread (spreiding tussen de toestellen). Standaard FX size gaat tot 255. Houdt SHIFT
ingedrukt en gebruik de encoder om een size in te stellen boven de 255.
Het Prog venster voorziet een Simple en Advenced view. Simple View laat wijzigingen toe op
het FX voor alle heads. Advanced view laat wijzigingen aan de parameters van het FX toe en
dit voor elke head apart, dit laat bijvoorbeeld toe om verschillende sizes in te stellen voor de
verschillende heads.

FX kunnen toegevoegd en verwijderd worden via het Programmer venster.
FX Speed en Size
De FX Speed kan gewijzigd worden met encoder X. De soft toets stopt/start het FX dit om
tijdelijk stoppen van het effect toe te laten.
De FX crossfade kan ingesteld worden met encoder Y, 0% is snappen, terwijl 100% een
volledige crossfade is. De soft toets kan gebruikt worden voor “tap to time” de snelheid van
het FX.
De attack van de FX crossfade kan gewijzigd worden door de SHIFT ingedrukt te houden en
te draaien aan encoder Y. De attack gaat standaard naar “Even” – equal ramp up en ramp
down. Het FX moet “width” ondersteunen en de width moet lager zijn daqn 50% om de attack
effect te laten geven. Wijzigen van de attack waarde van 0% naar 100% wijzigt de steilheid
van de attack. 0% is snap in, fade out. 100% is fade in, snap out.
De FX Size kan gewijzigd worden met encoder D van 0% tot 100%. Ingedrukt houden van de
SHIFT + draaien aan de encoder laat oversizing toe tot en met 800%. Drukken van de soft
toets schakelt tussen de gekozen size en zero size. Dit laat toe om het FX tijdelijk buiten
werking te stellen.
FX basis waardes
Standaard worden FX toegevoegd aan de huidige waarde van kanalen, daarom is het
belangrijk er u van te vergewissen dat alle kanalen correct ingesteld zijn. Bijvoorbeeld, om
een cirkel te maken in het centrum van een Coemar Prospot pan en tilt bereik, is het
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noodzakelijk om zowel pan als tilt in de middenpositie (128) te plaatsen alvorens het FX toe te
voegen. Wijzigen van de waarde, wijzigt het punt waar rond het FX gecentreerd wordt.
Identiek voor het runnen van een 0% tot 100% dimmer chase bij HTP kanalen, moet de
intensiteit van de kanalen ingesteld worden op 50% en dan kan het FX toegevoegd worden.
Kanaalwaardes en FX waardes dienen niet opgeslagen te worden onder dezelfde playback.
Een playback kan gebruikt worden om de center positie in te stellen van het FX en een
andere om het FX zelf te bedienen. De center positie kan zelf deel uitmaken van een Cue met
meerdere Cue stacks of een chase. Hierdoor kan het FX rond bewogen worden.
Indien u wenste dat een bepaalde playback, de toestellen verplaatst naar een bepaalde
positie zonder een FX, bewaar dan zowel de positie en een “zero size FX” onder de playback.
Bewaren van een zero size FX zorgt ervoor dat een FX dat draait onder een andere playback,
voor deze toestellen, overschreven wordt.
U kunt een zero size FX toevoegen door gebruik te maken van de SHIFT + ADD FX 0 SIZE
soft toets in het Group of FX venster.
FX add modes
Het is mogelijk om de manier, waarop het FX toegevoegd wordt, te wijzigen. In FX VIEW van
het PROG venster en Cue venster is er een “add mode” veld (Page Right om deze optie
zichtbaar te maken). Dit bepaalt hoe het FX toegevoegd wordt in een cue, op de basis
waardes. Er zijn 3 keuzes: Normal, Plus en Minus.
• Normal is standaard: het FX zal toegepast worden in beide richtingen van de
basiswaarde
• Plus voegt het FX toe bovenop de basiswaarde, d.w.z. dat het niveau nooit lager zal
zijn dan de basiswaarde
• Minus trekt het FX af van de basiswaarde, d.w.z. dat het niveau nooit hoger zal zijn
dan de basiswaarde
• Abs (absoluut). MagicQ negeert de huidige basiswaarde voor het FX en stuurt
eenvoudigweg de FX waarde uit. Dit is bruikbaar voor absolute positie FX en
kleurenwissel FX.
FX spread (spreiding van de toestellen)
Wanneer een FX toegepast wordt op een groep van toestellen, bepaalt de “spread”
(spreiding) de manier waarop het FX toegepast wordt over alle toestellen. Standaard is de
spread ingesteld op even (100%); dit betekend dat het FX wordt toegepast op elk toestel met
een bepaalde offset, wat tot gevolg heeft dat elk toestel zich op een ander punt bevindt in de
FX cyclus. Met even spread, zijn de toestellen gelijk verdeeld over de volledige cyclus.
Instellen van de spread op None (0) zorgt ervoor dat alle heads vanop hetzelfde punt starten
in de cyclus. D.w.z. dat ze allen hetzelfde doen. Waardes kiezen tussen 0% en 100% laten
toe dat verschillende looks gecreëerd worden.
FX spread is de maximum offset tussen heads in het FX. FX spread waardes groter dan
100% zijn toegelaten.
Het offsetten van het FX over de heads kan verder uitgebreid worden gebruikmakend van FX
Parts en FX segments. FX Parts en FX segments hebben geen effect wanneer de FX spread
gelijk is aan 0.
De spreiding kan bekeken worden in het Output venster, View Chans, View DMX, View Move
venster. Dit toont een 2D weergave van de pan en tilt waardes voor elk van de heads.
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FX Parts
Dit laat toe de FX cyclus automatisch te herhalen over een aantal toestellen. Waneer FX
parts 0 is, dan is de FX offset verspreid over het aantal geselecteerde toestellen in het FX.
Gebruikmakend van Parts kan de offset van het FX gewijzigd worden, bijvoorbeeld met FX
Parts = 3 wordt de offset verspreid over de eerste 3 toestellen, en dan de volgende 3
toestellen, de volgende 3 toestellen, enz…
FX part kan de waardes “none”, “2s”, “3s”, enz. hebben. Bijvoorbeeld wanneer ingesteld op
“3s” dan zal het FX gespreid worden over de eerste 3 toestellen en zich dan herhalen over de
overblijvende heads. Dit betekent dat toestellen 1, 4, 7, 10 hetzelfde zullen doen en toestellen
2, 5, 8, 11 zullen ook hetzelfde doen. Wanneer een “FX part” geselecteerd is, zal de “spread”
bepalen hoe het FX gespreid wordt over deze 3 heads.
FX segmenten
FX segmenten werken tezamen met FX Parts om eenvoudige controle te hebben over de
relatieve offset van verschillend heads in een FX. FX segmenten is het aantal van de
aangrenzende heads, welke dezelfde offset hebben.
Als voorbeeld nemen wij 12 heads, met een 100% FX spread. Zonder FX parts of segmenten
bekomt u:
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Met FX segments = 2’s
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Met FX Parts = 2’s en Segments = 3‘s
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FX Direction en inversion (FX richting en inversie)
De FX direction kan ingesteld worden op de volgende opties:
• Forward
• Backward
• Centre In
• Centre Out
• Rnd
• Odd/Even
• Even/Odd
• Left/Right
• Right/Left
• Segments
• Invert
• Invert Odd/Even
• Invert Even/Odd
• Invert Left/Right
• Invert Right/Left
• Invert Segments
Forward en Backward beïnvloedt de ricting van het FX.
Odd/Even zorgt er automatisch voor dat de oneven heads voorwaarts gaan en de even heads
achterwaarts. Left/Right split de heads in twee, waarvan de eerste helft voorwaarts gaat en
de 2e helft achterwaarts. Segments gaat alternerend voorwaarts/achterwaarts voor elk
segment.
Centre in en Centre out splitst de heads, de buitenste worden gepaard en paring gaat zo door
naar het center.
Rnd gebruikt een willekeurige volgorde voor het FX. Denk er aan dat voor Group FX, de
volgorde steeds zal wijzigen wanneer een cue geladen wordt in de Cue engine, bijvoorbeeld
bij het herladen van de showfile/herstarten van de console.
Invert wijzigt de polariteit van de FX golfvorm in plaats van de richting te veranderen. Voor
eenvoudige FX golfvormen van 1 of 2 stappen, zal het resultaat identiek zijn. Voor FX
golfvormen met meer dan 2 stappen, zal het effect anders zijn.
Neem als voorbeeld een pulse 2 steps op 4 heads, spread 0%
Forward

----

####

Invert

####

----

Invert Odd Even

-#-#

#-#-

Invert Even/Odd

#-#-

-#-#

Invert Left Right

--##

##--

Invert Right/Left

##--

--##

Neem als voorbeeld een pulse 4 step FX golfvorm op 4 heads
Forward

----#

- - -# -

--#--
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Backward

#---

-#--

--#-

#---

Invert

###-

##-#

#-##

-###

Voor FX golfvormen welke meer dan één attribuut hebben, wordt de invert enkel en alleen
toegepast op de eerste attribuut van de FX golfvorm. Dit verzekert een eenvoudige spiegeling
van het bewegings FX zoals bij circle,…..
Width
Gorfvorm FX’en met één of meer stappen, hebben een Width paramter op encoder C. De
pulse, ramp, rampup, rampdown, sineup, sinedown, dimmer chase en iris chase hebben allen
een width.
Dit laat toe de breedte van het FX te wijzigen zonder een ander FX te hoeven te selecteren
(zoals bijvoorbeeld Pulse 2 step, Pulse 3 step, enz….).
Wanneer ingesteld op 50% komt dit overeen met een Pulse 2 step. Wanneer ingesteld in de
buurt van 0%, is de Pulse ramp zeer smal, terwijl ingesteld dicht bij 100% de Pulse ramp zeer
breedt is.
Bijvoorbeeld, veronderstel een head met een ramp op intensity en crossfade ingesteld op
100% en width op 50%. De head zal ramp up en down tussen 0% en 100%. Width wijzigen
naar 25% zal er voor zorgen dat de head op 0% blijft gedurende de halve periode en dan
ramp up naar 100% en terug down naar 0 voor de andere helft van de periode. Width wijzigen
naar 75% zal er voor zorgen dat de head op 100% blijft gedurende de halve periode en dan
ramp down naar 0% en terug up naar 100% voor de andere helft van de periode.
Rnd
FX kan worden ingesteld om Random uit het Rnd-veld te gebruiken. De Rnd Step-optie zorgt
ervoor dat de Heads de FX uitvoeren in een constant veranderende willekeurige volgorde.
Dit werkt met name goed voor FX die een “Width” gebruiken zoals Dim Chase, Ramp, 2 Col.
Dit maakt meer een willekeurig stroboscoopeffect mogelijk. Gebruik voor het beste resultaat
een width < 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.
Voorafgaand aan v1.9.3.0 was het Random-veld permanent toegewezen aan een FX in de
FX Editor en was het niet selecteerbaar in het Prog/Cue-venster.
One Shot
FX kan worden ingesteld op One Shot vanuit het veld One Shot. Het FX gaat één keer door
alle heads en dan wordt het FX verwijderd. Het FX zal herstarten als een nieuwe Cue met
hetzelfde FX wordt uitgevoerd.
Als u in de Programmer op BLIND BLIND drukt, wordt het FX opnieuw gestart.
Vóór v1.9.3.0 was het One Shot-veld permanent toegewezen aan een FX in de FX-editor en
was het niet selecteerbaar in het Prog/Cue-venster.
FX fade times (FX fade tijden)
FX kunnen geconfigureerd worden om in en out te faden i.p.v. in en uit te springen. De fade
tijden worden ingesteld in het VIEW TIMES zicht van het Programmer venster en het Cue
venster. In oudere versies van de software was dit beschikbaar in het VIEW FX zicht van
deze vensters (gebruik de PAGE RIGHT toets om u te verplaatsen naar de gewenste kolom).
FX Delay times (FX vertragingstijden)
MagicQ ondersteunt 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
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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. Denk er aan indien u een cue
include in de programmer, met FX ingesteld op “Delay start”, dan zal dit er anders uitzien, dit
zal zijn zoals u een cue include zonder delay.
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.
MagicQ ondersteunt momenteel FX Out Delay Times niet.
Denk er aan dat de FX In Delay en FX Out Delay times in het cue venster en programmer
venster, View Times, View Simple, momenteel niet ondersteund zijn. Om FX Delay Times toe
te voegen, stelt u Individual Times in en configureer het FX Delay type in View FX. Stel het in
op “Delay Start” of “Delay Size” zoals hierboven beschreven.
Initial Spreads (Initiële spreiding)
Indien u meerdere FX runt van in één Cue dan kan het zijn dat u een initiële spreiding wenst
tussen de verschillende FX. Stel dit in via het Programmer venster en het Cue venster
(gebruik de PAGE RIGHT toets om u te verplaatsen naar de gewenste kolom). Beiden een
grof en fijn instelling van de spreiding kunnen ingesteld worden.
FX op CMY en RGB heads
De ingebouwde colour FX zijn nu ontworpen om te werken op zowel CMY als RGB heads,
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 heads, al de heads zal
wisselen van kleur rood, naar groen, naar blauw.
Flicker FX
MagicQ bevat een aantal Fx’en die ontworpen zijn om flikkeringe te simuleren, deze kunnen
gebruikt worden voor het simuleren van vuur, kaarsen en bliksem. FX Speed, size en spread
kunnen gebruikt worden om verschillende effecten te genereren. De beschikbare flicker FX
zijn:
Flicker
Flicker Up
Flicker Down
Flicker sync
Flicker crossfade

Random flicker boven en beneden het basis level
Random flicker boven het basis level
Random flicker beneden het basis level
Random flicker, alle heads in het FX zijn samen gesynchroniseerd
Random flicker, met random levels en random crossfades
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Multiple FX
Het is mogelijk om meerdere verschillende FX op één head te draaien, bijvoorbeeld circle op
pan en tilt en RGB colour mix op de kleuren attributen.

Bij het bekijken en aanpassen van meerdere FX in het programmer venster of Cue venster,
hebben de encoders A, B, C, D, X en Y enkel en alleen effect op het FX waarop de cursor
geplaatst is. Dit t.o.v. v1.3.2.4 waar deze altijd effect hadden op alle FX in de
programmer/cue. Wanneer een nieuw FX toegevoegd wordt, zullen de encoders automatisch
controle hebben over de parameters van het nieuwe FX.
Indien de cursor geplaatst wordt in de All FX rij, bovenaan het venster, dan zullen de
encoders effect hebben op alle FX zoals voorheen. De E encoder kan nog steeds gebruikt
worden om de individuele parameters te wijzigen op de cursor locatie.
Join/split meerdere FX’en
Er is een functie om bepaalde heads te splitsen van een FX of gelijkaardige FX sament te
voegen in de programmer, gebruik hiervoor de SHIFT en dan JOIN FX of SPLIT FX soft
toetsen.
Wanneer Split FX ingedrukt wordt, zullen de huidige geselecteerde heads, uit het FX
genomen worden en in een ander identiek FX geplaatst worden. Indien de geselecteerde
heads de enige heads in het FX zijn, dan zal er geen wijziging gebeuren aan het FX.
Wanneer Join FX ingedrukt wordt, zal MagicQ alle FX in de programmer analyseren en FX
van hetzelfde type samenvoegen. De speed/size/offset wordt behouden tot wanneer het
uitgebreide FX gewijzigd wordt.
Modifiëren FX voor de geselecteerde heads
Het is mogelijk om een FX te modifiëren voor een specifieke set van heads door eerst de
heads te selecteren en dan de parameters te wijzigen in het FX venster i.p.v. het programmer
venster. In het FX venster zijn er FX speed, size, crossfade en offset encoders. Deze
encoders brengen wijzigingen aan in het FX voor de huidige geselecteerde heads. Denk
eraan dat de wijzigingen doorgevoerd worden voor alle FX die runnen voor deze heads, dus
indien de heads een cirkel en CMY kleuren FX hebben, dan zullen beide aangepast worden.
Om de FX individueel aan te passen, gebruikt u de encoders in het programmer venster, FX
View.
Wijzigen van FX
Het is mogelijk om het type te wijzigen van een lopend FX,voor een selectie van heads,
vanuit het programmer venster gebruikmakend van de CHANGE FX softtoets. Dit laat toe dat
verschillende FX kunnen geselecteerd worden, terwijl de speed, size en offsets identiek
blijven. Het FX kan enkel gewijzigd worden in een compatible FX, dat wil zeggen dat een
circle kan gewijzigd worden in een square of diamond, maar niet in een RGB effect.
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FX herordenen
Het is mogelijk om de heads in een FX te herordenen zonder het FX opnieuw te moeten
aanmaken. Druk de REORDER FX toets in de Programmer, View FX. MagicQ vraagt u nu
naar de gewenste volgorde, Normal, Reverse, Into Centre, Centre Out, Random. Normal zal
altijd alles terug brengen naar de head nummer volgorde.
Denk er aan indien de huidige selectie verschillend is van diegene in de Cue, dan zal
automatisch de nieuwe volgorde gebruikt worden, dit zonder dat er gevraagd worden naar
een volgorde.
Voor Group FX herordent het de groepen binnen het FX, niet de heads binnen de groep. Boor
het herordenen van heads in een Group FX dient u het Direction veld te gebruiken in het FX.
Blokkeren van een FX
Wanneer de Setup optie “Programmer overrides FX” is ingesteld op Yes, dan bevat de
programmer automatisch een “Block FX” optie. Dit betekent, dat wanneer er zich een kanaal
in de programmer bevindt, het een zero FX heeft, zodat elk FX, dat op dat kanaal loopt,
genegeerd wordt. Indien het kanaal een FX in de programmer heeft, dan zal het FX werken
zoals verwacht. Dit laat de gebruiker bijvoorbeeld toe, om controle te hebben over moving
lights en ze in een vaste positie te plaatsen.
One Shot FX
MagicQ geeft ondersteuning voor voor one shot FX. Dit is een FX één cyclus doorloopt en
dan stopt. 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.

11.2. Genereren van gebruikers FX
Het is mogelijk om gebruikers FX te creëren door het programmeren van een chase en deze
dan te converteren in een FX. Het FX kan dan toegepast worden op om het even welk toestel
met de gewenste attributen.
Bijvoorbeeld, om een nieuw bewegings FX te creëren, creëert u een positie chase door het
bewaren van de pan en tilt waardes voor één of meer toestellen. Stel de chase speed in op
de snelheid die u als standaard snelheid wil zien voor het FX. Indien u het FX wil laten
verspringen i.p.v. faden, stel dan het contrast van de chase in op 0%.
Converteer de chase in een FX door het openen van het Cue stack venster en het drukken
van de SHIFT en MAKE FX toetsen. Indien de chase enkel en alleen één attribuut bevat, dan
zal er u gevraagd worden of u het FX wilt toe te passen op deze ene attribuut of de u de
mogelijkheid wil deze toe te passen op om het even welke attribuut. Indien de Cue stack
meer dan 1 attribuut bevat, dan wordt aan de gebruiker gevraagd welke attributen dienen
opgenomen te worden in de Waveform FX.
Indien meerdere toestellen gebruikt worden in de chase, dan zullen meerdere toestellen
gegenereerd worden in het FX, dit laat toe dat verschillende toestellen, totaal verschillende
FX uitvoeren. (Bijvoorbeeld, u kunt een FX bewaren waarin 2 toestellen een tilt beweging
uitvoeren en 2 andere toestellen een pan beweging)
Om een FX te bewaren welke kan toegepast worden op om het even welke attribuut, kiest u
enkel en alleen 1 attribuut (BV. Dimmer) en creëer de chase gebruikmakend van deze
attribuut. Wanneer u MAKE FX indrukt, selecteer dan de “Make FX apply to any attribute”
optie.
Waveform FX ondersteunen elk aantal van attributen, maar het is aangewezen dat enkel een
klein aantal attributen bewaard wordt in het Waveform FX, bijvoorbeeld enkel positie,
kleurenmenging of intensiteit. Voor meer complexe FX slaat u het FX op in het FX venster en
bewaar het in de FX bibliotheek.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 154 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Gebruik Record Remove om ongewenste attributen te verwijderen uit de volledige Cue stack.

11.3. Editeren user FX
MagicQ bevat een FX editor welke kan gebruikt worden voor het editeren van een Waveform
FX. Denk eraan dat wijzigen van het Waveform FX permanent zal doorgevoerd worden op
het MagicQ systeem, inclusief alle FX van dat type, die gebruikt worden in de huidige show
en in elke nieuwe show die aangemaakt wordt op deze console. Indien gebruikers een
bestaand Waveform FX wensen aan te passen, dan gebruiken ze best “Save As” om het FX
te bewaren onder een andere naam, alvorens te beginnen met wijzigen.
Alle User FX worden getoond in de User categorie – enkel en alleen ingebouwde FX worden
getoond in de Intensity, Position, Colour en Beam categoriën.
Alle FX worden bewaard in de FX folder als .wve files, MagicQ bezit een intelligente filter om
ze onder te verdelen in categoriën.

11.4. Palette FX
Sommige van de ingebouwde FX maken gebruik van paletten in plaats van absolute
waardes. Dit laat toe snel FX te bouwen van bestaande paletten. De FX worden upgedate
telkens het palet gewijzigd wordt.
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.
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 heads werken.
Indien paletten verplaatst worden in de Position, Colour of Beam vensters, dan zal ook de
referentie in het FX gewijzigd worden naar de nieuwe ID, zodat het FX identiek blijft.
Palette FX op heads met verschillend attributen
Vanaf v1.7.1.5 kan het Palet FX toegepast worden op heads, zelfs indien ze niet allen
dezelfde attributes gespecificeerd hebben in het FX. In vorige versies moeste de heads
specifieke attributen hebben, bijvoorbeeld voor het 2col FX moesten de heads de atribten
cyan, magenta en yellow hebben, het kon niet toegepast worden op heads met enkel en
alleen kleurenwielen zoals de Clay Paky Sharpys.
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…
De 2cmy, 3cmy en 4cmy kunnen alleen worden gebruikt om FX te beperken tot alleen CMYattributen - geen FX op kleurenwiel, kleurcorrectie, wit of amber.
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Paletten aangemaakt door gebruikers
Gebruikers kunnen hun eigen golfvorm FX creëren met behulp van de FX Editor. Om een
golfvorm-FX te maken met geselecteerde paletten, stelt u zowel de "Use Palettes" als "Use
FX Palettes" in de Edit FX, View General in. De paletten in Edit FX, View Chans zijn dan
paletindexen in plaats van paletnummers - b.v. Col 1 verwijst naar het eerste geselecteerde
palet wanneer u de FX toepast, Col 2 het tweede geselecteerde palet.
Als een FX paletten gebruikt en de geselecteerde paletten hebben het attribuut niet, dan zal
MagicQ de standaardwaarde voor die attributen gebruiken.
2col bevat bijvoorbeeld alle kleurattributen - dus als het palet alleen cyaan, magenta en geel
bevat, dan zal het kleurenwiel worden ingesteld op de standaardwaarde in elke FX-stap.
Het Intensity-attribuut is een speciaal geval. Als dit attribuut is opgenomen in het Palette FX
maar niet in het Palet, dan zal de MagicQ de Intensiteit veranderen tussen 0% en 100% in
elke FX stap. Dit maakt het genereren van b.v. TiltDim-type effecten heel gemakkelijk waar
de heads in het donker bewegen.

11.5. FX kleurenflitsen (colour flick)
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).

11.6. FX door gebruik te maken van base colour
Het is nu mogelijk om een FX aan te maken dat gebruik maakt van om het even welke
gekozen kleur dit in plaats 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 op de basis.
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.

11.7. Group gebasseerde FX
MagicQ ondersteund FX gebasseerd op groepen. Meerdere groepen kunnen geselecteerd
worden en dan een FX op toegepast worden op elk van de groepen, dit i.pv. op individuele
heads.
Dit laat geavanceerde FX toe over groepen van heads. Het voordeel t.o.v. parts en segments
is dat de groepen het FX kunnen splitsen over verschillende aantallen van heads, bv. 6 spots
op de front truss, 4 op aan elke zijde en 8 op de back truss. Het FX zal gelijkmatig verdeeld
worden over elke groep alsof het 3 individuele FX waren.
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Dit heeft ook het voordeel, als u een head toevoegt aan een groep, deze head automatisch
een deel wordt van het FX in alle cues die het FX gebruiken. Dit maakt het beheren van FX
en wijzigen van de grootte van de rig, van show tot show, makkelijker.
Indien meerdere groepen geselecteerd zijn bij het toevoegen van het FX, zal MagicQ
automatisch vragen of het FX dient toegepast te worden op de groepen of op de heads.
FX kunnen 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 heads van de groep gewijzigd worden, de
geprogrammeerde cues, die gebruikmaken van het FX, automatisch wijzigen naar het gebruik
van de nieuwe heads van de groep.
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
Indien groepen verplaatst worden in het groep venster, dan zal ook de referentie in het FX
gewijzigd worden naar de nieuwe ID, zodat het FX identiek blijft.
Aangezien een groep gebasseerd FX kanalen bevat en geen groepen, is het niet mogelijk om
kanaal gebasseerde wijzigingen uit te voerin het FX, zoals mengen van wijzigingen van de
programmer of herordenen van de kanalen in de groep gebasseerde FX.
De groepen die in een Group FX worden gebruikt, kunnen worden gewijzigd door te klikken
op de groepen in de programmeer- en cue-vensters.
In de geavanceerde weergave kan REMOVE worden gebruikt om een groep van het FX te
verwijderen. Door op COPY COPY (of COPY gevolgd door ENTER) te drukken, wordt een
nieuwe groep in het FX ingevoegd - verander deze na het invoegen in de gewenste groep.
Het is mogelijk om een group FX te converteren, in een op kanalen gebaseerd FX. In het
Programmer-venster, druk op SHIFT en CONV GROUP FX. Als de cursor op de bovenste rij
staat, worden alle FX geconverteerd, anders wordt het FX op de cursorpositie geconverteerd.
Group FX Spread
Vanaf v1.7.1.5, kan de spread van Group FX 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.
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11.8. FX op heads met duplicated elementen
Bij het selecteren van FX voor kanalen op een head met gedupliceerde elementen geeft
MagicQ drie opties voor het toepassen van het FX:
•
•
•

Dup Elements
Include Elements
Use Elements

Dup elements behandelt de elementen als gedupliceerd – d.w.z alle elementen in de head
precies hetzelfde. Dit is de standaardbewerking die alle elementen in een head als één
behandelt. In software voorafgaand aan v1.6.5.8 was dit de enige ondersteunde mode van
FX voor duplicated heads.
Include Elements behandelt alle elementen in het FX en maakt afzonderlijke controle
mogelijk van elk van de elementen, alsof het afzonderlijke heads zijn. Als u bijvoorbeeld een
FX toepast op 4 heads met elk 3 elementen, dan zal het FX over de 12 elementen worden
verdeeld.
Use Elements gebruikt het FX binnen de heads, waarbij alle heads het zelfde FX synchroon
over hun elementen uitvoeren. Dit is hetzelfde als Include Elements , behalve dat MagicQ
Parts automatisch instelt op het aantal elementen in de heads, waardoor alle heads dezelfde
offset hebben.
Wanneer Group FX wordt toegepast op heads met gedupliceerde elementen, zal MagicQ
vragen hoe toe te passen op de gedupliceerde elementen. Als Include Elements is
geselecteerd, dan zal het op groepen gebaseerde FX, over alle elementen van de fixtures in
de groep werken, volgens de geselecteerde groepspreiding Group, All Chans, of Within
Chans.

11.9. FX venster
FX kunnen opgeslagen worden in de gebruikers FX bibliotheek voor hergebruik in meerdere
cues tijdens het programmeren of tijdens live gebruik, om zo snel een volledig FX kunnen toe
te voegen op meerdere toestellen.
Het FX venster laat toe FX en combinaties van FX te bewaren welke regelmatig gebruikt
worden. Het FX venster wordt geopend door het gebruik van de FX toets.

Bewaar het FX in het FX venster op de normale manier – stel het FX in, in de programmer en
druk dan de RECORD toets. Alle verschillende FX die zich op dit ogenblik in de programmer
bevinden, worden bewaard inclusief size, speed en offset informatie. Als extra, worden de
basis waardes voor de kanalen welke aangesproken worden door het FX, eveneens mee
bewaard.
Om het FX opnieuw op te roepen, selecteert u de toestellen, en selecteer dan het FX in het
FX venster. U kunt het FX een naam geven, kopiëren en verplaatsen zoals om het even welk
ander venster item.
Om een FX te wijzigen, kan u het FX toevoegen aan de programmer via Include en nadien de
wijzigingen opslaan via de toets Update.
Denk eraan dat FX bewaard worden als cues; u kunt ze bekijken in de cue store; hoewel er
geen noodzaak is om ze op een andere manier aan te spreken dan via het FX venster.
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Wanneer u nieuwe cues programmeert gebruikmakend van een FX uit het FX venster, dan
wordt het FX gekopieerd, zodanig dat u individuele wijzigingen kan aanbrengen in de
geprogrammeerde cue. Wijzigen van het FX in het FX venster zal niets wijzigen in de
geprogrammeerde cues, enkel nieuwe cues die aangemaakt worden gebruikmakend van het
FX.

11.10. Importeren en exporteren van de FX bibliotheek
De FX in het FX venster kunnen opgeslagen worden in een FX library file zodat deze kunnen
herladen en gebruikt worden in elke MagicQ show. Gebruik SAVE FX LIB om een FX library
file aan te maken, alle FX in het FX venster worden in deze file opgeslagen. De FX’s worden
bewaard als een generic FX, dit wil zeggen dat zij kunnen gebruikt worden op elk type toestel
zolang deze dezelfde attributen heeft. Herlaadt een FX library gebruikmakend van LOAD FX
LIB.
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12. Programmer

De programmer is het gedeelte van de console waar show data wordt geconfigureerd voor
opname. De programmer neemt prioriteit over alle playbacks en kanalen. Het kan eveneens
gebruikt worden gedurende live werk om de uitgangen te overschrijven, bijvoorbeeld: voor het
wijzigen van kleuren of gobo’s bij moving heads.
MagicQ stuurt elk kanaal uit dat geactiveerd is in de programmer met de hoogste prioriteit,
d.w.z. dat alle andere playbacks overschreven worden.

12.1. Wat bevindt zich in de programmer?
Het Prog venster geeft u de mogelijkheid om exact vast te stellen wat er zich in de
programmer bevindt en hoe het geconfigureerd is. Druk PROG om het venster te openen. De
programmer houdt drie types van data bij:
•
•
•

Waardes (Levels)
Tijden (Times)
FX (FX)

In het Prog venster zijn er drie zichten, overeenkomend met de drie types data. Gebruik de
drie links bovenste softtoetsen om de zichten te selecteren.

In de Channel Times en Channel View vensters hebt u de keuze uit een Simple View en een
Advanced View. Het Simple View is voldoende voor het meeste programmeerwerk, het geeft
toegang tot wijziging van fade tijden op een attribuut type basis en wijziging van elk
geprogrammeerd FX. Het Advanced View voorziet in wijziging van fade times en FX
parameters op een per kanaal basis.
In Levels view selecteert u Advanced View om alle onbewerkte waardes te zien i.p.v. de
palet/range namen.
De LED van de CLEAR toets licht op om aan te geven dat er zich data bevindt in de
programmer.
Een 2e copy van het programmer venster kan geopend worden voor weergave op een
externe monitor. Druk CTRL + PROG om het programmer info venster te openen.

12.2. Wissen van de programmer
Om de programmer te wissen drukt u CLEAR. Alle kanalen zullen gedeactiveerd worden en
alle HTP kanalen zullen op nul geplaatst worden. Het is eveneens mogelijk om alle LTP
kanalen te forceren naar nul door gebruik te maken van CTRL CLEAR.

Drukken van SHIFT CLEAR wist de data van de op dat ogenblik geselecteerde toestellen.
Gebruik dit om één of meerdere toestellen te wissen, zonder alle toestellen uit de
programmer te halen.
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Om de programmer te wissen over een bepaalde tijd, geeft u een nummer in alvorens de
CLEAR toets te drukken, bijvoorbeeld druk 5 CLEAR om de programmer over 5 seconden te
wissen.
Om alle kanalen in te stellen op de default waardes gebruikt u CTRL + CLEAR (ondersteund
vanaf v1.7.2.1 en hoger).
Het is mogelijk om alle LTP kanalen te forceren naar waarde 0 door SHIFT + CTRL + CLEAR
te gebruiken. (ondersteund vanaf v1.7.2.1, in vorige versies was dit ondersteund via CTRL +
CLEAR).

12.3. Activering per kanaal of per toestel?
Nadat de CLEAR toets gedrukt is, is de programmer leeg, d.w.z. dat er geen kanalen actief
zijn in de programmer. Wanneer de waarde van een dimmerkanaal of een attribuut van een
intelligent toestel gewijzigd wordt voor de eerste keer, dan wordt het actief in de programmer.
Voor toestellen met meerdere kanalen, is er een keuze in hoe de andere attributen van een
toestel beïnvloedt worden, door de activering van 1 toestel attributen.
Standaard, indien één van de attributen gewijzigd wordt van een toestel, dan wordt alleen dat
attribuut geactiveerd, dit verwijst naar “Activation by Chan”. Dit kan gewijzigd worden in het
Setup venster in “Activate chans/head”. Wanneer ingesteld op “head”, zullen indien één van
de attributen van een toestel gewijzigd wordt, alle attributen van het toestel geactiveerd
worden. Voor LTP kanalen worden de waardes van de attributen in de programmer geplaatst
op de huidige uitgangswaarde. HTP kanalen worden op nul geplaatst.
MagicQ ondersteunt “IPCB”, “IPC” en “COL”. Dit groepeert gelijkaardige parameters samen,
bijvoorbeeld indien u een colour attribuut aanraakt, zullen de colour attributen in de
programmer geladen worden. “IPCB” betekent dat alle Intensity, Position, Colour en Beam
attributen op deze manier werken, terwijl bij “IPC” dit enkel werkt op Intensity, Position en
Colour attributen, niet op Beam attributen.
Uitvoeren van een LOCATE activeert alle parameters.
Op om het even welk ogenblik, kunnen alle attributen van de geselecteerde toestellen,
geforceerd getransfereerd worden naar het programmer venster door het drukken van SHIFT
en de ACTIVE softtoets.

12.4. Bewaren van een Cue
De basis eenheid voor opslag op de console is de Cue, welke bewaart:
•
•
•

Informatie i.v.m. de waardes
Informatie i.v.m. de tijden
FX informatie

Dit komt overeen met de informatie in de programmer, bewaren van een Cue is eenvoudig
weg transfereren van wat zich in de programmer bevindt in een Cue.
Om een Cue te bewaren, stelt u eerst de scène in, druk dan RECORD. U kunt een naam
toekennen aan een Cue welke al bewaard is door de naam in te geven, druk SET en de
select toets van de playback waaronder u de Cue bewaard hebt.
Om de Cue te testen, wist u eerst de programmer door het drukken van de CLEAR toets en
verplaats dan de playback fader of druk de playback FLASH toets.
Wanneer een Cue bewaard is, wordt hij automatisch toegevoegd aan de Cue Store, welke
een lijst is van alle Cues bewaard in de console. De Cue krijgt een uniek Cue nummer
toegekend (bijvoorbeeld Q1). Op deze manier kan de Cue opnieuw gebruikt worden bij
programmering in de toekomst.
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Om een bewaarde Cue te bekijken, druk de SELECT toets voor de playback, en druk dan
CUE om het CUE venster te openen.
Het Cue venster is vergelijkbaar met het programmer venster, het heeft dezelfde zichten voor
waardes, tijden en FX.
Waardes
Alle actieve kanalen in de programmer worden getransfereerd in de Cue. Dus indien
“Activation by Head” is ingeschakeld, worden alle attributen van de geactiveerde toestellen
bewaard.
Indien de kanaalwaarde was ingesteld gebruikmakend van een palet, dan wordt dit eveneens
opgenomen, zodat de Cue kan rekening houden met de wijzigingen in het palet. Wanneer u
vervolgens wijzigingen aanbrengt aan het palet, dan zullen de wijzigingen ook doorgevoerd
worden naar de Cue.
Tijden
De tijdsinformatie in de programmer wordt gekopieerd naar de Cue. Cue tijden kunnen
ingesteld worden alvorens de Cue bewaard wordt.
Er zijn twee opties voor tijden informatie:
General Times: wordt bewaard voor elk type attribuut (Int In, Int Out, Position, Colour,
Beam).
Individual Times: wordt bewaard op een individuele kanaalbasis.
Alle cues hebben “General Times”, terwijl “Individual Times” optioneel zijn. Wanneer een cue
“Individual Times” heeft, dan overschrijven deze de “General Times”. Cues kunnen “Individual
Times” hebben, enkel en alleen voor bepaalde heads of attributen, in dit geval zullen
“Individual Times” gebruikt worden voor deze heads en attributen, terwijl de “General Times”
zullen gebruikt worden voor alle andere heads en attributen.
Informatie i.v.m. tijden voor de fade in en out van FX wordt geconfigureerd in het FX zicht.
FX
De Cue bewaart FX informatie voor elke van de FX welke zich in de programmer bevinden.

12.5. Split Cue Times
Het is mogelijk om gesplitte Cue Times toe te voegen (verschillende tijden voor verschillende
heads), dit zowel vooraleer een cue geprogrammeerd wordt (in het programmer venster) als
nadien, in het Cue venster.
Gesplitte tijden kunnen toegevoegd worden bij het oproepen van paletten met een tijd, of
direct door het editeren van de tijden in de programmer en cue vensters.
In zowel de programmer als het cue venster, bezit View Times 2 views – View Simple en
View Advanced. View Simple wordt gebruikt voor eenvoudige wijzigingen aan tijden, inclusief
het ingeven van gesplitte tijden voor de geselecteerde heads. View Advanced wordt gebruikt
voor het editeren van de tijden voor attributen, voor een welbepaalde head, en dit één per
één.
View Simple
View Simple toont beide, General Times en Individual Times. De General Times zijn de tijden
die standaard toegepast worden op de attributen in de cue. Dit wil zeggen, indien u geen
Individual Times specificeert voor een attribuut van een head, dat de General Times zullen
gebruikt worden. De Individual Times laten u toe tijden in te voeren, voor specifieke heads en
voor specifieke attributen.
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Indien u enkele heads geselecteerd hebt, dan zullen de Individual Times u de tijden tonen
voor deze heads, anders zullen er tijden getoond worden voor alle heads in de cue. Indien
heads verschillende tijden hebben, dan zal de laagste en hoogste tijd getoond worden.
U kunt gesplitte tijden instellen in de Individual Times, door het selecteren van bepaalde
heads en de laagste tijd in te geven, gevolgd door THRU en dan de hoogste tijd.
Bijvoorbeeld, indien u ingeeft 4 THRU 8 in het Fade veld, dan zal een fade tijd ingesteld
worden van 4 tot 8 seconden over de geselecteerde heads. U kan de volgorde van selectie
wijzigen via het Group venster.
Gebruikmakend van NEXT HEAD, PREV HEAD, kan u de individuele tijden bekijken. Op
deze manier kan u door de heads heen stappen om één per één de tijden te bekijken.
Gebruik ALL om terug te keren naar de samenvatting voor alle geselecteerde heads.
Het is mogelijk om individuele tijden in te stellen per attribuut, u moet enkele heads
geselecteerd hebben alvorens dit werkt.
Gebruik REMOVE om delay en fade tijden te verwijderen van heads, de tijden zullen gewist
worden en MagicQ zal de General Times gebruiken voor deze heads.
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12.5.1.1. Fade type
Het is mogelijk om het fade type in te bepalen, dit zowel in het programmer venster, View
Times als in het cue venster, View Times.
•
•
•
•
•
•
•

“Default” – fade volgens de Instant attribuut in de personality file
“Fade” – altijd faden
“Snap at start” – altijd snappen aan het begin van de fade
“Snap at end” – altijd snappen aan het einde van de fade
“Damped” – faden gebruikmakend van een gedempte fade curve, start traag,
versnelt, vertraagt op het einde
“Slow start” – start traag, eindigt snel
“Slow end” – start snel, eindigt traag

Fade types kunnen ingesteld worden voor individuele attributen of voor attribuut types zoals
Intensity, Position, Colour, Beam. Houdt er rekening mee dat, zoals bij individuele delay en
fade tijden, het fade type enkel en alleen aanpasbaar is voor attributen die zich in de
programmer/cue bevinden.
View Advanced
In View Advenced kan u de delay en fade tijde instellen op een per head en per attribuut
basis, en dit één per één. Het is eveneens mogelijk om meerdere heads en meerdere
attributen in te stellen, door het aanklikken van meerdere items gerbuikmakend van de SHIFT
en de pijltjes toetsen. Fan werkt eveneens in deze view, maar denk eraan dat fanning
gebasseerd is op de volgorde van het patch venster. Om te fannen in een andere volgorde,
dient u Simple View te gebruiken.

12.6. Recorden naar een specifieke Cue id
Om te recorden naar een specifieke Cue id in een Cue stack, geeft u het Cue id nummer in
via het numerieke klavier alvorens RECORD te drukken en selecteer dan de Playback S
toets.
Het is eveneens mogelijk, wanneer de Setup optie “Select heads and Palettes from keypad”
ingesteld is, cues te recorden enkel en alleen gebruikmakend van het numerieke klavier.
Druk RECORD + ENTER om onmiddellijk te recorden in de huidige geselecteerde playback.
U kunt recorden naar een specifieke Cue id, in de huidige geselecteerde playback, door het
ingeven van een nummer, gevolgd door RECORD + ENTER.
U kunt recorden naar een Specifiek Cue id en playback door het ingeven van het playback
nummer gevolgd door /, gevolgd door het Cue id en RECORD + ENTER te drukken.
Bijvoorbeeld 6/2.0 RECORD ENTER record naar playback 6, Cue id 2.0.

12.7. Snapshot iconen
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 snapshots worden opgeslagen op het MagicQ systeem / console in plaats van in het
showbestand, om te voorkomen dat het showbestand te groot wordt. Bij normaal gebruik zal
MagicQ de icon snapshots opslaan in de icon map op het MagicQ systeem en ze ophalen
wanneer nodig voor weergave. Om icon snapshots samen met uw show bestand naar een
ander MagicQ systeem te kopiëren, dient het show extras bestand (.xhw) samen met het
show bestand met dezelfde naam gekopieerd te worden. Deze snapshots van pictogrammen
worden bij het openen naast het showbestand geladen.
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MagicQ zal enkel snapshots bewaren wanneer de relevante visualiser/media server actief en
verbonden is.

12.8. Record opties
Record opties kunnen ingesteld worden door het drukken van SHIFT en RECORD, of op om
het even welk ogenblik, door gebruik te maken van de REC OPTIONS softtoets, in het
programmer venster.

Record short cuts
Er zijn vele short cuts voor het recorden:
Record Merge
Houdt S ingedrukt en druk REC
REC 0 ENTER
REC UPDATE
Houdt + ingedrukt en druk REC
Houdt – ingedrukt en druk REC
Houdt UPDATE ingedrukt en druk REC

Record Merge in de huidige Cue van de Playback
Record Merge in de huidige Cue van de Playback
Record Merge in de huidige Cue van de Playback
Record Merge (kies dan waar te mergen)
Recod Remove (kies dan waar te verwijderen)
Record Update (kies dan waar te recorden)

Record Cue Only
Houdt / ingedrukt en druk REC

Record cue only (kies dan waar te recorden)

Record enkel en alleen geselecteerde heads
Houdt * ingedrukt en druk REC
Houdt * en + ingedrukt en druk REC
Houdt * en - ingedrukt en druk REC

Record enkel en alleen van de geselecteerde heads
Record merge enkel en alleen van de geselecteerde
heads
Record remove enkel en alleen van de
geselecteerde heads

Masking
De console ondersteunt een uitgebreide masker mogelijkheid om de operator de mogelijkheid
te geven, te selecteren welke attributen worden opgenomen van de programmer in de Cues.
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Standaard is er geen masker toegepast, alle kanalen in de programmer worden bewaard in
de Cues. Twee types van masker kunnen toegepast worden, masker via attribuut type en
masker volgens attribuut.
Masker volgens attribuut type geeft de operator de mogelijkheid te selecteren welk van de
Intensity, Position, Colour en Beam attributen bewaard worden. Druk de REC INT, REC POS,
REC COL en REC BEAM softtoetsen om te selecteren welke attribuut types worden bewaard.
Selecteer attributen in het Record Options venster om individuele attributen in de Cue te
selecteren voor bewaring.
Selecteer Entire state om alle waardes in de Programmer te bewaren, ongeacht of deze
gewijzigd zijn sinds de laatste Cue bewaard werd.
De status display geeft aan wanneer een masker actief is. Maskers worden gewist eens een
Cue bewaard is, dit kan voorkomen worden door het drukken van de LOCK MASK softtoets in
het Record Options venster.
Het Record Option venster toont individuele attribuut namen gebaseerd op het huidig
geselecteerde toestel, zodanig dat het gemakkelijk is om de attributen te herkennen voor
selectie. Indien geen toestellen op dat moment geselecteerd zijn, dan gebruikt het, het eerste
actieve toestel in de programmer.
Masking kan snel geselecteerd worden door het ingedrukt houden van Intensity, Position,
Beam of Colour en RECORD te drukken, voor enkel en alleen de geselecteerde attributen te
recorden.
Opties
De console ondersteunt verschillende extra opties voor het bewaren van Cues. Deze
bevatten het bewaren van alle kanalen van de toestellen ongeacht of dat zij actief zijn in de
programmer of niet en bewaren van enkel toestellen die op dat moment geselecteerd zijn.
Druk de REC OPTIONS softtoets en selecteer een optie.
Record Options keren terug naar de standaard instelling eens een Cue bewaard is.

12.9. Active
MagicQ bezit een Active functie voor het laden van attributen in de programmer met hun
huidige waardes. Dit kan gebruikt worden om er zeker van te zijn dat de programmer alle
waardes bevat van de geselecteerde heads, of om individuele attributen toe te voegen in de
programmer.
Om individuele attributen actief te maken in de programmer, houdt u de SET toets ingedrukt
en drukt u de softtoets in samenhang met de gewenste attribuut in de Intensity, Position,
Colour of Beam vensters.
Het is ook mogelijk om de hele Intensity, Position, Colour of Beam attributen actief te maken
door het ingedrukt houden van Intensity, Position, Colour of Beam en SET te drukken.
Om alle attributen van een groep heads actief te maken, selecteert u eerst de gewenste
heads welke u wens in te stellen, houdt dan * ingedrukt en druk SET. Als alternatief in het
programmer venster drukt u SHIFT en selecteer ACTIVE.

12.10. Verwijderen van kanalen in de Programmer
Verwijderen van kanalen gebruikmakend van de REMOVE toets
Om items te verwijderen uit de programmer:
•

Selecteer de heads waarvan u de attributen wil verwijderen. Indien geen heads
geselecteerd zijn, dan worden alle actieve heads in de programmer beïnvloedt.
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Kies dan één van de volgende methodes:
• Houdt de REMOVE toets ingedrukt en druk ALL, POSITION, COLOUR of BEAM. Dit
verwijdert alle attributen van deze, zijnde intensity, Position, Colour of Beam.
• Houdt de REMOVE toets ingedrukt en draai aan een encoder of druk de softtoets van
Beam, Colour, Position of Group venster, de specifieke attribuut zal verwijderd
worden.
• Houdt All, Position, Colour of Beam ingedrukt en druk REMOVE. Dit verwijdert alle
attributen van deze, zijnde intensity, Position, Colour of Beam.
• Houdt een softtoets ingedrukt in het Beam, Colour, Position of Group venster en druk
REMOVE. De gespecificeerde attribuut zal verwijderd worden.
• Houdt * ingedrukt en druk REMOVE om alle attributen van de geselecteerde heads te
verwijderen.
Verwijderen van kanalen gebruikmakend van het Programmer venster
Het is ook mogelijk attributen uit de programmer te verwijderen door het editeren in het
spread sheet venster, dat zich bevindt in het Programmer venster.
Selecteer de item(s), welke u wenst te verwijderen uit de Programmer, met de cursor en druk
dan de REMOVE toets.
Bijvoorbeeld, om de iris attribuut te verwijderen voor alle toestellen in de programmer:
•
•
•

Selecteer VIEW LEVELS in het Prog View.
Selecteer de volledige iris kolom (ga naar boven, houdt de SHIFT ingedrukt en druk
END).
Druk de REMOVE ATTR softtoets.

Om alle attributen te verwijderen van de MAC500 heads 2 en 3 in de programmer:
•
•
•
•

Selecteer VIEW LEVELS in het Prog View.
Verplaats de cursor naar de Head name kolom.
Selecteer MAC500 2 en 3 (verplaats de cursor naar de rij voor nummer 2, houdt de
SHIFT toets ingedrukt, verplaats de cursor naar de rij voor nummer 3).
Druk de REMOVE HEAD softtoets.

Om het FX voor toestel nummer 2 te verwijderen:
•
•
•
•

Selecteer VIEW LEVEL in het Prog View.
Select ADV VIEW.
Verplaats de cursor naar de Head name kolom voor toestel nummer 2.
Druk de REMOVE HEAD FX softtoets.

12.11. Harde waardes maken voor kanalen
Kanalen in de programmer kunnen omgezet worden naar harde waardes 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.
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Om kanalen hard te maken in de programmer:
• Selecteer de heads waarvan u attributen wenst hard te maken. Indien geen heads
geselecteerd zijn, dan worden alle actieve heads in de programmer beïnvloedt.
Kies dan één van de volgende methodes:
• Houdt INCLUDE ingedrukt en druk All, Position, Colour, Beam. Dit zal de Intensity,
Position, Colour of Beam attributen hard maken.
•

Houdt INCLUDE ingedrukt en draai aan het encoder wiel of druk de soft button in het
Beam, Colour, Position of Group venster, van de aangeraakte attribuut zal een harde
waarde gemaakt worden.

•

Houdt All, Position, Colour, Beam ingedrukt en druk INCLUDE. Dit zal de Intensity,
Position, Colour of Beam attributen hard maken.

•

Houdt een soft toets ingedrukt in het Beam, Colour, Position of Group venster, van de
aangeraakte attribuut zal een harde waarde gemaakt worden.

•

Houdt * ingedrukt en druk INCLUDE om van alle attributen van de geselecteerde
heads harde waardes te maken.

12.12. Kopiëren tussen toestellen
U kunt nu kopiëren tussen toestellen door middel van het numerieke klavier. Om de gegevens
van het toestel te kopiëren, selecteer enkele toestellen via het numerieke klavier, druk COPY
en geef dan de toestellen in naar waar gekopieerd moet worden. Bijvoorbeeld, om te kopiëren
van toestel 1 tot 2 naar toestellen 5 tot 8
1 THRU 2 COPY 5 THRU 8 ENTER
MagicQ ondersteunt ook de @ syntax.
COPY 1 THRU 2 @ 5 THRU 8 ENTER
Het is niet noodzakelijk om het zelfde aantal toestellen te hebben in de bron als bij de
doelgroep. Elk toestel in de brongroep wordt op zich gebruikt om de data te kopiëren naar de
toestellen in de doelgroep.
Indien de bronhead een palet gebruikt voor een attribuut, dan zal de doelhead automatisch
ook een palet gebruiken, maar het gebruikt de waarde van de palet, niet van de bron head.
Kopiëren van head data, kopieert data die kan gebruikt worden om data te kopiëren tussen
verschillende types heads.
Head data kan gekopiëerd worden om data te kopiëren tussen verschillende types van
heads. Indien de bronhead geen gebruik maakt van paletten, dan zal MagicQ proberen om de
range informatie overeen te laten komen. Bijvoorbeeld indien de bronhead een random strobe
heeft in het shutter kanaal, dan zal MagicQ proberen een random strobe te vinden in het
shutter kanaal van de doelhead. Indien geen enkele overeenkomstige range kan gevonden
worden, dan zal MagicQ de harde waarde gebruiken van de bronhead.
De Cop heads instelling in Setup, View Settings, Cue Storage, bepaalt 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.
Fade tijden zullen enkel gekopieerd worden indien de bron head level data heeft in de
programmer. FX data zal enkel en alleen gekopieerd worden tussen heads waarbij de
bronhead een FX heeft in de programmer.
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Geselecteerde attributen kunnen gekopieerd worden in plaats van de gegevens van de
volledige head. In software v1.9.1.0 en daar boven kan dit direct gedaan worden vanaf het
numerieke klavier.
1 THRU 2 COPY POS COL 5 THRU 8 ENTER
Gebruik SHIFT + COPY om individuele attribuutmaskers op te geven en stel het vereiste
attribuutmasker in. Een snelkoppeling om slechts één attribuuttype te kopiëren, is door de
attribuuttype-knop ingedrukt te houden en op COPY te drukken - b.v. om alleen kleur te
kopiëren, houdt u COLOR ingedrukt en drukt u op COPY.
COPY GROUP 1 @ GROUP 2 ENTER kopieert head data van heads in groep 1 naar heads
in groep 2.
U kunt van de huidige selectie naar andere heads kopiëren door de COPY @ syntax te
gebruiken, b.v. om van de momenteel geselecteerde heads naar heads 1 en 2 te kopiëren:
COPY @ 1 THRU 2 ENTER.
COPY @ GROUP 2 ENTER.
Headdata kopiëren op deze manier respecteert subselectie op de bron - dus wanneer
subselectie actief is, zal het alleen kopiëren van heads die sub geselecteerd zijn, niet van alle
heads die geselecteerd zijn.

12.13. Blind programmeren
Een show kan geprogrammeerd worden zonder de status van de uitgang te wijzigen door
gebruik te maken van de blind programmeer mode. In deze mode zal de programmer zoals
normaal werken (met weergave van de huidige waardes in het Prog venster), maar de inhoud
zal niet uitgestuurd worden.
Blind mode aan en uitzetten kan via het drukken van de BLIND toets. De LED in de toets zal
oplichten om aan te geven of de BLIND mode actief is, dit wordt eveneens aangegeven in het
status venster.
Blind mode is eveneens bruikbaar gedurende weergave voor het invoegen van FX.
Bijvoorbeeld u wilt een FX klaar zetten op enkele toestellen d.m.v. de blind mode, stel de
snelheid en grootte in alvorens het live weer te geven.
U kunt de blind mode binnen treden na een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld, druk 10 BLIND om de
blind mode binnen te treden binnen 10 seconden.

12.14. Parking (Parkeren/bevriezen) van kanalen
Het is mogelijk kanalen te parkeren of te bevriezen gebruikmakend van de PARK softtoets in
het Group venster. Druk SHIFT + PARK om de kanalen weer vrij te geven.
Alle attributen van de geselecteerde heads, welke zich in de Programmer bevinden, worden
geparkeerd/vrijgegeven. Om alle attributen van de geselecteerde heads te activeren, gaat u
naar het Programmer venster en drukt u SHIFT en ACTIVE.
Parkeren blijft ook geldig na een restart of reset van de console. Parking informatie wordt
bewaard in de showfile.
Parking forceert HTP waardes naar de geparkeerde waarde, ongeacht de waarde in andere
playbacks (in Group venster, SHIFT + ACTIVE).
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13. Output vensters

In MagicQ kunt u de outputs op verschillende manieren bekijken. MagicQ ondersteunt tot en
met 4 verschillende POutput vensters.
Druk de OUT toets om het hoofd-Output venster te openen. Druk 2 en dan OUT om het 2e
Output venster te openen, 3 + OUT om het 3e venster te openen, 4 + OUT om het 4e venster
te openen. Het Output Info venster kunt u openen door het drukken van CTRL + OUT.
In de Output vensters, juist zoals bij het Programmer venster en Palette View venster, is er
een automatische sortering van de heads. MagicQ ordent de heads volgens de
selectievolgorde. Wanneer er geen heads geselecteerd zijn, dan is de volgorde de normale
numerieke head volgorde. Auto ordering kan uitgeschakeld worden in het Setup venster,
onder Windows “Auto Row Ordering”.
Het Outputs venster heeft verschillende sub-vensters, druk de softtoetsen bovenaan aan de
linkerzijde om te schakelen tussen de verschillende vensters.

13.1. Heads View
Heads View toont alle informatie van alle gepatchte heads in de show, druk de VIEW HEADS
softtoets om dit te bekijken.
De sorteervolgorde van de heads wordt gekozen in het patch venster, Sort Head. Indien de
Setup optie, View Settings, Windows, Auto Row Ordering is ingesteld op “yes” dan wordt de
sorteervolgorde gewijzigd zodat de momenteel geselecteerde heads bovenaan staan.
De output waardes die getoond worden zijn de waardes berekende intern in MagicQ
ALVORENS om het even welke patch instelling toegepast wordt, zoals dimmer curves,
offsets, invertering, merge, min., max. en vdims.
U kunt eveneens informatie opvragen van bepaalde heads gebruikmakend van PROG ONLY,
SEL ONLY en SEL PB softtoetsen. Deze tonen de respectievelijke actieve heads in de
programmer, geselecteerde heads en heads in de huidge Cue van de geselecteerde
playback.
Druk CTRL en SHIFT om de ruwe 16-bit output waardes te bekijken.
U kunt ook kiezen welke informatie getoond wordt gebruikmakend van de VIEW VALS, VIEW
RAW, VIEW PLAYBACK en VIEW CUE IDS softtoetsen. VIEW VALS toont de waardes
inclusief range en palet namen. VIEW RAW toont de numerieke waardes. VIEW
PLAYBACKS toont welke playback controle heeft over de attribuut en VIEW CUE IDS toont
de CUE ID in een playback welke controle heeft over de attribuut.

De volgende kleuren worden gebruikt:
Rood:
Wit:
Blauw:
Grijs:

Attributen die zich in de programmer bevinden.
Attributen onder controle van een playback.
Attributen onder controle van de huidige geselecteerde playback.
Attributen niet onder controle van playbacks of programmer.
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13.2. Intensity View
Intensity View toont enkel de informatie van de intensiteiten voor de gepatchte heads, wat
toelaat dat een groot aantal heads kan getoond worden in één venster. Druk de VIEW
CHANS en VIEW INT softtoetsen. Intensiteit wordt getoond als percentage (%).
De sorteervolgorde van de heads wordt gekozen in het patch venster, Sort Head. Indien de
Setup optie, View Settings, Windows, Auto Row Ordering is ingesteld op “yes” dan wordt de
sorteervolgorde gewijzigd zodat de momenteel geselecteerde heads bovenaan staan.
De output waardes die getoond worden zijn de waardes berekende intern in MagicQ
ALVORENS om het even welke patch instelling toegepast wordt, zoals dimmer curves,
offsets, invertering, merge, min., max. en vdims.
Gebruik de VIEW HORIZ softtoets om te schakelen tussen horizontale of vertikale weergave.

De VIEW NAMES softtoets laat toe dat er namen getoond worden. Deselecteer deze optie
indien u een groter aantal heads wil weergeven in dit venster of indien u een meer theater
achtige weergave wenst.

De VIEW COLS soft toetsen laten toe de kleurenstatus van de kanalen te tonen:
Rood:
Cyaan:
Groen:
Wit:
Magenta:

In de programmer.
Stijgende waarde.
Dalende waarde.
Statische waarde aangestuurd door een playback/cue.
Getrackte waarde.

13.3. DMX Channels View
Het DMX Channels venster toont de actuele waardes welke uitgestuurd worden via de DMX
uitgang of via het netwerk. Druk de VIEW CHANS, VIEW DMX en VIEW VALS softtoetsen.
Denk eraan dat deze waardes de echt uitgestuurde waardes zijn, indien de output enabled is,
worden deze effectief verstuurd in de DMX paketen via de kabel. Invertering, mergen, en alle
andere modificaties worden op deze waardes toegepast alvorens ze in dit venster
weergegeven worden.
Intensity kanalen worden in het rood getoond, position in groen, colour in het purper en beam
in geel. Kanalen die niet gepatcht zijn worden in het grijs getoond.
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Gebruik de View Names optie bij softtoets B om het eenvoudiger te maken om specifieke
DMX output kanalen te vinden.
Gebruik de VIEW INPUTS / VIEW OUTPUTS soft toets om DMX / netwerk waardes te
bekijken die ontvangen i.p.v. uitgestuurd worden. Bij het bekijken van de inputs is het mogelijk
om de VIEW MIN MAX softtoets te selecteren om de maximum ontvangen waardes te tonen.
Deselecteren van VIEW MIN MAX reset de view.
VIEW ART-NET schakelt naar een view met de eerste 256 Art-Net universes en toont een
teller van het aantal ontvangen Art-Net paketten, op elke universe, per seconde. Vanaf
v1.7.13, worden de tellers in het rood getoond voor een Art-Net universe waar een conflict is
van 2 of meer consoles.

13.4. Movement View
Druk de VIEW CHANS, VIEW DMX en VIEW MOVE soft toetsen voor de movement view.

Het Movement venster toont de relatieve posities van de heads t.o.v. het pan en tilt bereik in
een 2D omgeving. Ook de huidige kleuren van de heads worden getoond. Dit laat een
preview toe van FX en relatieve posities zonder de apparatuur aangesloten te hebben. Druk
de VIEW CHANS, VIEW DMX, VIEW MOVE soft toetsen.

13.5. Chart View
Druk de VIEW CHANSE, VIEW DMX en VIEW CHART soft toetsen voor chart view.
In deze view wordt de hele universe van DMX getoond in een grafisch format. Gebruik
encoder A om de start universe te wijzigen.
Druk VIEW INPUTS om de DMX inputs van de console te bekijken i.p.v. de outputs.

13.6. Plan View
Plan View geeft de mogelijkheid 2D plannen te creëren en te bekijken van de lichtopstelling.
Het laat ook toe rasters te maken voor LED of dimmers voor gebruik met de ingebouwde
pixelmapper (Bitmap FX) engine. Druk de VIEW PLAN softtoets.
Creatie van rigging plans
Het is mogelijk om een lichtplan te maken in het Outputs venster, zodat u snel en eenvoudig
de levels en kleuren van moving heads kan bekijken, gebaseerd op hun positie in de
lichtbrug. Het riggingmodel in MagicQ bestaat uit een raster of grid, elke cel kan toegewezen
worden aan een welbepaald headnummer. Grids kunnen eveneens gebruikt worden om het
bekijken van LED matrixen en andere kleurenblokken.
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In het Outputs venster, selecteert u View Plan. Selecteer dan View Grid en View Hd Nos.
Druk Grid Size en geef de grootte van de matrix voor uw lichtplan in, bijvoorbeeld 30/20 geeft
een grid van 30 kolommen en 20 rijen.
Indien enkel een grid breedte gespecificeerd wordt, dan zal MagicQ een hoogte kiezen om de
verhouding van de achtergrnd bitmap te behouden, indien geen achtergrond bitmap dan om
overeen te komen met de breedte.
Een grid wordt nu afgebeeld. In elk van de vakjes geeft u het head nummer in van een
welbepaald head die u wilt vertegenwoordigd zien in dit vakje. Om best gebruik te kunnen
maken van deze functie, dienen alle heads een uniek nummer te hebben.
De grid kan gezoomed worden met encoder E. Drukken op de softtoets van encoder E brengt
de zoom terug naar 100%.
Invoegen van heads gebruikmakend van head nummers
U kunt de SHIFT of CTRL en cursortoetsen gebruiken om een opeenvolging van heads in te
stellen, startende van het ingegeven head nummer. De volgorde van de cursor selectie
bepaalt hoe de items zullen geordend worden, bijvoorbeeld cursor die een gebied selecteert
van onder rechts naar onder links en dan van onder links naar boven links, zal er voor zorgen
dat de heads ingevoerd worden van onder rechts naar boven links, horizontaal startende.
Denk eraan dat het niet noodzakelijk is om aan ieder vakje een headnummer toe te wijzen.
Vakjes kunnen blanco gelaten worden. Dit laat toe dat de spots kunnen gepositioneerd
worden in de grid, overeenkomend met de manier waarop de spots in de lichtbrug hangen.
Om headnummers te verwijderen uit een vakje, drukt de REMOVE toets en selecteert u het
vakje. Move en Copy kunnen eveneens gebruikt worden om snel één of meerdere cellen te
kopiëren of te verplaatsen.
Om een element van een Head in te voeren, voert u <Head No> in. <Element>
Bij het instellen van Head Nos in een Grid met Grid Options, stelt Multi Element MagicQ nu
Head Nos in afhankelijk van of een element gespecificeerd is of niet. 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
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10 instelt, wordt alleen de Head 10 in een enkele cel ingevoegd, terwijl u Head 10.1 instelt om
alle Head-elementen in cellen in te voegen volgens de elementlay-out van de Head.
De gridroptie "All Multi" dwingt om Heads met meerdere elementen, die zijn ingevoerd als
Head No zonder een gespecificeerd element, in te voegen als alle elementen in een Multi
Element-raster.
Invoegen van heads gebruikmakend van Insert Heads
U kunt de INSERT HEADS toets gebruiken om de huidige geselecteerde heads in te voegen
in het grid. De heads worden geplaatst in volgorde van de head nummers. Indien geen heads
geselecteerd zijn, dan worden alle heads van de patch ingevoegd.
De insert head soft toets heeftde opties – Horiz, Vert, Dup Ele (Horiz), Dup Ele (Vert), 3D en
colour 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, en gebruik maken van de vorm, gespecificeerd in de personality, om te oriëntatie
te bepalen van de multi elements. Duplicate element heads zullen ingevoegd worden als één
enkel element.
Dup Ele (Horiz) en Dup Ele (Vert) worden gebruikt voor het invoegen van alle elementen van
een duplicated element head, in de grid, als aparte cellen.
De duplicated elementen zullen ingevoegd worden in afzonderlijk grid cellen, volgens de
breedte en hoogte gespecificeerd in de personality, en gebruik maken van de vorm
gespecificeerd in de personality, om te oriëntatie te bepalen van de multi elements.
Denk er aan dat Horiz en Vert refereren naar de relatie tussen aparte heads, niet de oriëntatie
van de multi elements of duplicated elements binnen de head. Om een multi element of een
duplicated element te roteren, naar een rotatie die verschillend is van deze gespecificeerd in
de personality, gebruikt u de Output Mukti Head ondersteuning hieronder.
3D is gebruikt voer invoegen in de 3D pixelmapping, zijnde de 3e dimensie. Enkel multi
elements kunnen ingevoegd worden in 3D.
Col Web is enkel en alleen voor het invoegen van Col Web.
Output Grid Multi head ondersteuning
De output grids ondersteunen nu manipulatie van multi element heads en duplicated heads
als een volledig object. Als u voor de eerste keer een grid size instelt, vraagt MagicQ of u
multi heads wilt gebruiken of niet. De optie kan op elk moment worden gewijzigd door op de
softtoets GRID OPTIONS te drukken en Multihead instellen of Clear Multihead te selecteren.
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.
Door Multi Head op "No" in te stellen, wordt teruggeschakeld naar element werking, waarbij
elke cel, voor multi head fixtures, manueel dient geplaatst te worden door de gebruiker.
Multi Head op “No” zetten, zal terugkeren naar individuele element werking zoals in vorige
versies van de software.
Output Grid display modes
Druk op VIEW TYPE om de weergavemode te selecteren. De mogelijkheden zijn:
• Head Names
• Head Nos
• Intensity
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Head Nos + Int
Colours
Current Cue

Selecteer Colours om outputs van uw lichtplan te bekijken. Wanneer heads een level hebben
hoger dan 0%, dan zal het vakje opgevuld worden tot aan 100% waarbij het volledig gevuld
is. De kleur van de spot wordt eveneens weergegeven.
Selecteren van Current Cue toont de inhoud van de huidige cue in plaats van de ouput. De
huidige cue is de cue die getoond wordt in het cue venster, welke normaal de actieve cue is
van de geselecteerde playback, tenzij het cue venster gelockt is op een welbepaalde cue in
de cue stack.
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Output Grid options
De opties van het raster kunnen worden geconfigureerd:
Multi ele
All Multi

Grid on Groups
MagicHD Pix
Show Symbols

Keep Aspect Ratio

True Colour
Int None
Int Colour Grade

Int Glass Fill

In multi-element mode behandelt MagicQ
een head als één volledige head, met
automatisch invoegen van de elementen.
In de multi-elementmode zorgen alle Headnummers die handmatig zijn ingesteld
zonder een opgegeven elementnummer
ervoor dat alle elementen worden
ingevoegd.
Grid werkt op groepen (een groep per cel)
ipv op heads.
Grid output wordt gebruikt door MagicHD
layer.
Heads in het grid worden weergegeven als
symbolen op basis van de vorm die is
gespecificeerd in de patch voor de head, of
de standaard van de head personality
De verhouding van de
achtergrondafbeelding blijft behouden. Als
er geen achtergrondafbeelding is
opgegeven, worden de gridcellen vierkant
gehouden.
Het grid toont kleuren op basis van de
emittergegevens van de fixture (indien
ondersteund door die fixtures)
Kleuren worden weergegeven op basis van
hun kleur of gel, ongeacht het
intensiteitsniveau.
Kleuren worden getoond op basis van de
huidige intensiteit - dus als het armatuur
een intensiteit van 0% heeft, wordt er geen
kleur weergegeven
Kleuren gebruiken de volledige kleur, maar
de cel wordt gevuld volgens de intensiteit,
zoals het vullen van een glas.

Achtergrondafbeeldingen worden geselecteerd uit de map show\bitmaps. Bitmaps die
gebruikt worden binnen een MagicQ show worden opgeslagen in het .xhw showbestand.
Output grid acties
Patch Pixmap
Arrange Vis
Set Background
Clear Background
Gen XY
Reorder XY
Import Grid
Export Grid

Patch een Pix-map-personality op het grid
Stelt de XYZ-locatie van de head in de
Visualiser op basis van zijn gridpositie
Stelt een achtergrondafbeelding in op het
grid
Wist de achtergrondafbeelding
Genereert XY-gegevens voor de Grid gereserveerde functie – alleen voor gebruik
door support
Herordenen volgens XY-gegevens gereserveerd - alleen voor gebruik door
support
Importeert een grid van een CSV file
Exporteert een grid naar een CSV file
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Importeren en exporteren van grids
Er is een mogelijkheid om gridgegevens te importeren en exporteren naar CSV-bestanden
voor bewerking in Excel of andere systemen. Kies in Output, View Plan, View Grid en Grid
Action.
Het Export Grid exporteert het huidige Grid naar een bestand in de showmap genaamd
gridX.csv waarbij X de Grid ID is. Groepgrids hebben het groepsnummer plus 100, dus
Groepsrgrid voor Groep 1 is grid101.csv.
Het Import Grid importeert uit een bestand met dezelfde naam. Als er bij het importeren al
een grid bestaat, worden eerst alle celgegevens van dat grid verwijderd en wordt de grootte
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 beëindigd door een nieuwe regel of een regelterugloop.
Een typisch Grid CSV-bestand voor een Grid van breedte 4, hoogte 3 zou zijn:
1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12
Voor een grid met multi element heads met een 10x1 LED-pixelbalk zou het zijn:
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10
Selectie van heads in Output Plan View
Heads kunnen geselecteerd worden via Plan View en parameters kunnen gewijzigd worden
door het ingedrukt houden van de Group, Colour en Beam toetsen. Wanneer de programmer
setting “Highlight defaults beam and colour” geactiveerd is, zal de dimmer van elke
geselecteerde head ingesteld worden op 100% in open wit.
Wanneer Ouput Plan View gebruikt wordt als een stage plan, dan is het mogelijk om
meerdere heads in een rij of kolom te selecteren door het klikken op een blanco ruimte in het
grid.
Klikken op een blanco ruimte in de bovenrand van het grid zal meerdere heads in de hele
kolom selecteren/deselecteren, afhankelijk van de huidige selectie status van de heads.
Klikken op een blanco ruimte in de linkerrand van het grid zal meerdere heads in de hele rij
selecteren/deselecteren, afhankelijk van de huidige selectie status van de heads.
Klikken op een blanco ruimte in de onderrand van het grid zal de hele kolom selecteren,
onafhankelijk van de huidige selectie status van de heads.
Klikken op een blanco ruimte in de rechterrand van het grid zal de hele rij selecteren,
onafhankelijk van de huidige selectie status van de heads.
Klikken in het grid op een blanco ruimte welke grenst aan een head, zal het zelfde effect
hebben zoals hierboven, maar enkel en alleen voor de heads welke aan elkaar grenzen.
Aangezien het mogelijk is dat de blanco ruimte waarop geklikt wordt, meer dan één
aangrenzende head heeft, dan is de prioriteit links, boven, rechts, onder.
Voor andere plannen waarbij headnummers ingepakt zijn in het grid, zonder blanco ruimtes,
zoals LED reeksen, is het nog steeds mogelijk om deze methode te gebruiken, maar de grid
moet een blanco rand rond de grid hebben.
Groepen binnen grids
Vanaf v1.7.6.8 is het mogelijk om zowel individuele heads als groepen te mengen in een grid.
Creëer een grid zoals gewoonlijk en kopieer dan elke gewenste groep van het groep venster
in de grid.
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Groepen in grids kunnen gebruikt worden voor het selecteren van heads en kan ook gebruikt
worden door de pixelmapper om uit te sturen op alle heads in de groep i.p.v. juist op één
head.
Denk er aan, indien je wenst dat een hele grid op groepen werkt, dat dit nog steeds
ondersteund wordt door gebruik van Set Grid On Groups in Grid Options. Alle boxen in het
grid refereren nu naar groepen i.p.v. heads.
Key macro’s in grid
Key Macro's kunnen worden ingesteld in het Output Grid. Dit kan bijvoorbeeld worden
gebruikt om CLEAR, LOCATE of wijzigingen in intensiteit in het Grid te zetten.
Om een toetsmacro in een raster te plaatsen, kopieert u eenvoudig de toetsmacro van het
macrovenster naar het grid in View Grid. Als aan de macro een pictogram is toegewezen,
wordt dat pictogram in het grid weergegeven.
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14. Editeren van Cues
14.1. Cues invoegen in de programmer
Een geprogrammeerde Cue kan opnieuw ingevoegd worden in de programmer zodat de
informatie kan gebruikt worden om nieuwe Cues aan te maken. Wanneer een Cue ingevoegd
wordt, worden alle waardes, tijden en FX informatie geladen. De enige uitzondering is dat
wanneer de programmer al FX informatie bevat voor de toestellen, wordt de FX informatie
van de Cue niet opgenomen.
Cues kunnen direct vanuit playback worden overgenomen, de huidige Cue in de Cue stack
wordt opgenomen. Cues kunnen eveneens ingevoegd worden van Cue stack, Cue en Cue
Store venster.Invoegen van Cues is een eenvoudige manier om Cues aan te passen.
Om een Cue op te nemen, drukt u op INC en de S-toets van de Playback. De huidige cue op
die playback zal worden opgenomen.
INC S
Om een specifieke cue op de cue-stack op te nemen, voert u het cue-ID in - bijvoorbeeld om
Cue 2.00 op te nemen,
INC 2 S
U kunt ook de toetsenbordsyntaxis of de Recordopties gebruiken om te specificeren dat
slechts een deel van de Cue in de programmer moet worden opgenomen – bijvoorbeeld
alleen bepaalde attributen of alleen geselecteerde heads.
INC POS COL S
GROUP 1 INC S
101 INC POS S
Om een Group of Head en een Cue ID te specificeren, gebruik / om het Head No of Group ID
en de Cue ID te scheiden.
GROUP 1 INC / 2 S
101 INC / 2 S
De syntaxis van het toetsenbord in alternatieve volgorde wordt ook ondersteund, maar HEAD
moet worden gebruikt om HEAD-nummers te specificeren om onderscheid te maken met Cue
ID's.
INC HEAD 101 S
INC HEAD 101 / 2 S
INC GROUP 1 S
INC GROUP 1 / 2 S
Masking kan snel geselecteerd worden door het ingedrukt houden van Intensity, Position,
Colour of Beam en drukken van INCLUDE voor enkel en allen opnemen van de
geselecteerde attributen.
Druk SHIFT en INCLUDE om de volledige include opties weer te geven.
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Standaard wordt enkel de opgeslagen data van de gespecificeerde Cue opgenomen in de
Programmer. Gebruik de Entire State optie om heel de tracking status van de Cue op te
nemen in de Programmer. De short-cut ALL + INCLUDE kan gebruikt worden om Entire State
te selecteren.
Wanneer Cues ingevoegd worden in de programmer, dan worden de kanalen van de Cues
automatisch geselecteerd indien de Setup optie “Select Heads on Include” is ingesteld. Op
om het even welk ogenblik, selecteert CTRL + ALL alle heads in de programmer.
Include van een playback gebruikt de huidige cue, tenzij een Cue ID gespificeerd is.
Invoegen van Cue met een bepaalde waarde
Standaard laadt Include de Cue in de programmer op 100%. Het is mogelijk deze actie aan te
passen, gebruikmakend van het numerieke klavier, om de waarde te selecteren.
Om een playback of Cue in te voegen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 40%), drukt u
INCLUDE, typ @ 40 en selecteer de playback of Cue die u wenst in te voegen.
Om een playback op zijn huidige waarde in te voeren, druk INCLUDE, typ @ en druk de
SELECT toets van de playback.
Snapshot
De Snapshot functie maakt het mogelijk de huidige uitgang in de programmer te laden en
hem nadien te bewaren in een Cue. Deze functie neemt de Cues welke runnen op alle
actieve playbacks en voegt ze toe aan de programmer, gebaseerd op de waarde van de
faders. Beide, kanaal en FX informatie, worden opgenomen in de programmer.
Om een snapshot (foto) te nemen van de huidige uitgang, open het programmer venster en
druk de SNAPSHOT softtoets.
Er is een short cut voor het opnemen van een volledige snapshot: houdt de THRU toets
ingedrukt en druk REC.

14.2. Wijzigen Cues gebruikmakend van de Include en Update methode
Cues kunnen gewijzigd worden via INCLUDE en UPDATE. Include neemt de Cue binnen in
de Programmer, waar u wijzigingen kunt aangebrengen, alvorens de data weer op te slaan in
de Cue d.m.v. Update.
Clear eerst de programmer, voeg dan de gewenste playback toe in de programmer (via
Include). Wijzig de gewenste waardes in de programmer en gebruik dan Update om de Cue
opnieuw te bewaren.
U kunt meerdere Cues invoegen in de programmer. Wanneer u UPDATE drukt, zal de laatst
ingevoegde Cue geüpdate worden. De status display toont welke cue laatst was ingevoegd in
de programmer.

14.3. Record Merge (Updaten van een Cue met de inhoud van de programmer)
U kunt snel en gemakkelijk de inhoud van de programmer mixen in de Cue van een playback
door de S toets ingedrukt te houden van die playback en de RECORD toets te drukken. De
inhoud van de programmer wordt gemengd met de huidige cue in de playback.
Om te mengen met een speciefieke Cue van een playback, houdt u de + toets ingedrukt en
drukt u REC om de Record Merge te selecteren en geef dan het Cue ID in via het numerieke
klavier alvorens de S toets te drukken van de playback.
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14.4. Wijziging maken in meerdere Cues
Wijzigingen kunnen gemaakt worden in meerdere Cues via de REC MERGE en REC
REMOVE record opties. Hiermee kunt u specificeren dat een wijziging in de programmer
toegevoegd of verwijderd wordt in een reeks van Cue.
Er zijn enkel short-cuts voor het selecteren van RECORD MERGE en RECORD REMOVE:
Houdt ‘+’ ingedrukt en druk REC voor REC MERGE
Houdt ‘-‘ingedrukt en druk REC voor REC REMOVE
Druk dan op een S-toets en MagicQ zal vragen of u wilt samenvoegen met de huidige cue op
de cue-stack of de volledige cue-stack.
Wijzigingen in meerdere cues gebruikmakend van het numerieke klavier
MagicQ ondersteunt record merging / record removing voor een reeks van cues
gebruikmakend van het numerieke klavier, bijvoorbeeld om te mergen in Cue id’s 2 tot 4:
RECORD MERGE 2 THRU 4 S
Deze functie werkt ook voor de short cuts, ingedrukt houden van de S en dan de reeks van
Cue Id’s intypen alvorend RECORD te drukken.
Zowel de THRU als de + en – operatoren worden ondersteunt.
Wijzigingen aan meerdere cues gebruikmakend van het Cue stack venster
Om alle pan en tilt informatie te verwijderen uit een groep van toestellen van alle Cues in een
Cue stack van een specifieke playback.
Clear de programmer.
Selecteer de toestellen en wijzig de pan en tilt attributen.
Open het Cue stack venster en selecteer de playback met de Cue stack welke u wilt wijzigen.
In het Cue venster, gebruik de cursor toetsen om alle Cues te selecteren (PG LEFT, HOME,
SHIFT + END).
Druk SHIFT + RECORD en selecteer de REC REMOVE record optie.
Druk ENTER.

14.5. Wijzigen gebruikmakend van Update
MagicQ ondersteunt een functie, voor het makkelijk updaten van cues en paletten, zonder
eerst een include te doen van de cue of paletten. Dit is vooral bruikbaar bij het aanbrengen
van wijzigingen aan een voorgeprogrammeerde show.
Wanneer u Update drukt (wanneer niet in include mode) zal een lijst van overschreven
paletten en cues getoond worden. U kunt dan kiezen welke van de paletten en cues upgedate
moeten worden, door deze aan te klikken via de select box. Eens u klaar bent met de
selectie, drukt u de “Done” toets. U kunt “Cancel” drukken, op om het even welk moment, om
de update niet uit te voeren.
Bij gebruik van een Tracking Cue stack, zal MagicQ alle cues tonen die overschreven worden
in de stack, vandaart kunt u een update maken, zelfs indien de attributen gebruikt werden in
een voorgaande cue, van die Cue stack.
Drukken van SHIFT + UPDATE forceert een update gebruikmakend van de hiervoor
beschreven methode, zelfs indien een cue binnengenomen was via include.
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14.6. Direct wijzigen van de intensiteiten in een Cue
Om heads of dimkanalen toe te voegen of de intensiteit te wijzigen van toestellen opgenomen
in een Cue van een playback, zonder gebruik te maken van de programmer, houdt u de
SELECT toets ingedrukt van de playback waarvan u de cue wenst te wijzigen. Gebruik dan
het numerieke klavier om de intensiteit van de kanalen te wijzigen, bijvoorbeeld 1 THRU 4 @
FULL zal kanalen 1 tot 4 toevoegen met een intensiteit van 100% in de Cue van de huidige
playback. De wijzigingen worden onmiddellijk actief en de programmer wordt niet beïnvloed.
Instellen van intensiteiten in een cue kan ook absoluut gebeuren, bijvoorbeeld bepaalde
heads installen op 50%, of releatief, bijvoorveeld bepaalde heads op +10% waar ze reeds
gebruikt zijn.
Om een level te verwijderen van de huidige Cue in een Cue stack, houdt u de S-toets
ingedrukt en stelt u het speciale level .. in.
Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Met S toets ingedrukt 1 @ FULL stelt head 1 op FULL in bij de huidige cue van de
playback.
Met S toets ingedrukt 1@ +10 past head 1 zijn intensiteit aan met +10% in de huidige
cue van de playback
Met S toets ingedrukt 1@ FULL THRU stelt head 1 zijn intensiteit in op 100% in alle
cues van de playback
Met S toets ingedrukt 1@ +10 THRU past head 1 zijn intensiteit aan met +10% in alle
cues van de playback

Denk er aan om de THRU te kunnen gebruiken op het einde van de syntaxlijn, om alle cues
in de playback te kunnen selecteren, dient u de setup optie Setup, View Settings, Keypad,
Auto Enter on Intensity Set, in te stellen op No.
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14.7. Kopieren van heads in cues
Head informatie kan gekopieerd worden van heads binnen een Cue/Cue Stack naar andere
heads binnen de Cue Stack. De bestemmingsheadshoeven niet in de Cue/Cue Stack te zijn
geweest voorafgaand aan het kopiëren.
Gebruik vanaf v1.9.1.0 het volgende:
GROUP 1 COPY GROUP 2 S
101 COPY 102 S
Alleen individuele attribuuttypen kopiëren:
GROUP 1 COPY POS GROUP 2 S
De @-syntaxis wordt ook ondersteund
COPY GROUP 1 @ GROUP 2 S
COPY 101 @ 102 S
COPY POS GROUP 1 @ GROUP 2 S
Als een playback meer dan één stap heeft, zal MagicQ de keuze bieden om heads te
kopiëren in de volledige Cue Stack of in een specifieke ceu. Het is ook mogelijk om
handmatig de stappen in te voeren, waarin de heads moeten gekopieerd, worden voordat u
op de S-toets drukt.
Het proces van het selecteren van een Cue Stack en Cues is vergelijkbaar met het proces bij
record merge of record remove in Cues/Cue Stacks - alleen in dit geval wordt een kopie
headdata operatie uitgevoerd in plaats van een samenvoegen/verwijderen van de Cue/Cues.
Voorafgaand aan v1.9.1.0 of om specifieke kenmerkmaskering te gebruiken, gebruikt u één
van de volgende:
•
•
•

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.
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15. Cue stacks

MagicQ bewaart een opeenvolging van Cues als Cue stacks. Cue stacks houden de volgorde
van de Cues en opties bij van hoe ze moeten weergegeven worden. Een Cue stack kan één
Cue toegewezen gekregen hebben of een hele lijst van Cues.
Wanneer u een Cue bewaart in een playback, genereert de console een Cue stack. De
console voegt de Cue stack toe aan de Stack Store. De Stack Store is een lijst van alle Cue
stacks bewaard in de console. De Cue stack zal een uniek Cue stack nummer toegekend
krijgen (bijvoorbeeld CS1). Dit maakt het mogelijk de Cue stack te hergebruiken tijdens
programmering in de toekomst.
Indien een playback al een Cue stack bevat, dan zal de nieuwe Cue toegevoegd worden aan
het einde van de Cue stack. Echter, wanneer u een Cue ID ingeeft, vóór het drukken van de
RECORD toets, dan zal de Cue ingevoegd worden, in de Cue stack, op de gewenste plaats.
Om de Cue stack te bekijken, druk de SELECT toets van de playback en dan Cue stack om
het Cue venster te openen, of druk tweemaal op de select toets.

15.1. Cue stack venster
Het Cue stack venster toont details van alle Cues in de Cue stack, inclusief de namen,
nummers en tijdsinformatie. De velden kunnen gewijzigd worden op een gelijkaardige manier
als in het Prog venster en Patch venster.

Het statusveld geeft de huidige status aan van de Cue in de Cue stack. Indien de Cue actief
is (d.w.z. in het proces van uitvoering), dan geven de velden het percentage van uitvoering
aan en zijn ze rood gekleurd.
Elke Cue in een Cue stack heeft een Cue ID (bijvoorbeeld 1.0). Deze waarde is specifiek voor
de Cue stack en wordt gebruikt voor het koppelen van Cues met een script in een theaterstijl
weergave. Het is d.m.v. het Cue nummer (bijvoorbeeld Q1) dat de Cue in de Cue Store
geïdentificeerd wordt.
Elke Cue is verbonden met wat tekst. De tekst geeft u de mogelijkheid de inhoud snel te
herkennen van de Cue wanneer de Cue stack weergegeven wordt. Deze tekst wordt
afgebeeld boven de hoofd-playbacks. Hij kan ook afgebeeld worden op de displays boven de
Wing Playbacks.
Soft toets A kan gebruikt worden om verschillende zichten te selecteren. De verschillende
view modes tonen de verschillende kolommen telkens in een andere volgorde. De volgende
view modes zijn beschikbaar: Default, Info, Macro, Tracking en media.
Het is mogelijk om twee cue stack vensters te openen op MagicQ systemen. Om een tweede
cue stack venster te openen drukt u op CTRL + cue stack toets. De Choose Cue Stack soft
toets binnen het venster kan gbruikt worden voor het locken van het cue stack venster aan
een bepaalde stack.

15.2. Chase Timing
Wanneer u meer dan één Cue bewaart in een Cue stack, zal het gedrag van de Cue stack zo
zijn dat hij van de ene Cue naar de andere springt. Standaard werkt de Cue stack als een
chase, d.w.z. elke Cue wordt op zijn beurt uitgevoerd, met tijden die bepaald worden door de
Chase Speed voor de hele Cue stack.
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De Timing mode kan gewijzigd worden, zodat de Cues worden weergegeven in theaterstijl
gebruikmakend van de toetsen GO / STOP, door het drukken van de CUE TIMING en
CHASE TIMING softtoetsen in het Cue stack View Options venster kunt u de timing mode
wijzigen.
In Chase time mode is het mogelijk om de normale fade en delay tijden te wijzigen door het
drukken van Cue Stack, View Options, Chase Times. De delay/crossfade wordt bepaald door
wat laatst wa singesteld – de specifieke delay tijden of de crossfade.

15.3. Cue Timing
Bij gebruik van Cue Timing, wordt de timing van elke Cue bepaald door de individuele Wait,
Delay en fade tijden voor elke Cue in de Cue stack. De MagicQ kan meerdere Cues ineens
uitvoeren, bijvoorbeeld een Cue stack kan één Cue hebben die fade in ProSpots groen, terwijl
een andere Cue fades in HPE’s in rood.
De Wait tijd (wachttijd) bepaalt wanneer de uitvoering van de Cue gestart wordt. De delay en
fade tijden bepalen hoe elke individuele Cue uitgevoerd wordt. De wait tijd kan ingesteld
worden als “Follow”, in dit geval wordt de Cue uitgevoerd wanneer de laatste Cue stopt,
d.w.z. dat de Cues opeenvolgend uitgevoerd worden.
Elke Cue heeft een volgende Cue, standaard is dit ingesteld op de volgende Cue in de Cue
stack. U kunt de Next Cue wijzigen in om het even welke Cue in de Cue stack. Dit laat toe om
loops en sequenties aan te maken.
De Next Cue voor de laatste Cue in de Cue stack is standaard de eerste Cue in de Cue
stack.
Voorbeeld Cue timing
Om de hiervoor vermelde Cue Timing te illustreren nemen we een Cue stack met drie Cues.
Wanneer de Cue stack start met de uitvoering, gebruikt de eerste Cue zijn delay en fade time.
Eens de eerste Cue gestart is (ongeacht of deze eerste Cue in een delay is, fade of
uitgevoerd is) zal de volgende Cue in de Cue stack zijn delay en fade tijden onderzocht
worden.
Indien het Halt veld op de Next Cue is ingesteld, dan wacht de Cue stack op het drukken van
de GO toets alvorens de volgende cue te starten, anders wordt de volgende cue uitgevoerd
met zijn fade en delay tijden. De afbeelding hieronder toont 3 Cues, elk ingesteld om de
vorige Cue te volgen maar met “Halt” ingesteld op “Yes”.

Indien de wait time van de volgende Cue is ingesteld op “Follow” dan zal de Cue stack
wachten tot wanneer de eerste Cue volledig klaar is met faden (d.w.z. dat alle kanalen hun
gewenste waardes bereikt hebben) alvorens de volgende Cue te starten.
Indien de wait time bij de volgende cue is ingesteld op een bepaalde tijd, dan zal de Cue
stack wachten gedurende die tijd, alvorens de volgende cue te starten. Deze tijd is volledig
onafhankelijk van de vorige tijd. De eerste cue kan nog steeds in delay of fade zijn en zal
hiermee ook verder gaan tot wanneer deze volledig uitgevoerd zijn.
Indien u een wait time ingeeft in het wait veld, zal MagicQ automatisch het Halt veld instellen
op No, zodanig dat de Cue uitgevoerd wordt na de ingestelde Wait time. De afbeelding
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hieronder toont Cues 2.00 en 3.00 die automatiosch starten in 1 seconde en 2 seconden na
Cue 1.00.

Het Halt veld
Dit veld bepaalt of MagicQ wacht tot de gebruiker de GO toets drukt alvorens de volgende
Cue uit te voeren. Het veld kan ook ingesteld worden om Cue triggers in te stellen van de
remote interface, scheduled events of timecode.
Drukken van ENTER schakelt tussen Yes en No. Om de meer geavanceeerde opties in te
stellen zoals Timcode, Scheduled of Remote, dubbelklikt u op het veld of drukt SHIFT +
ENTER.
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.
Cue delay en fade tijden
Delay (vertraging) en fade tijden, getoond in de Cue stack, zijn eigen aan de Cue en de Wait
tijd is eigen aan de Cue stack. Wijzigen van de delay en fade tijden van de Cue kunnen
andere Cue stacks beïnvloeden welke ook deze Cue gebruiken.
Het delay en fade tijden veld toont de maximum delay en fade tijden gebruikt door een kanaal
in de cue, dit geeft dus een samenvatting van de maximum delay en fade van de cue. Om de
effectieve tijden te bekijken, verplaatst u de cursor naar het delay of fade veld en druk de
View Cue softtoets. Dit opent het Cue venster van de geselecteerde cue en toont automatisch
de cue tijden.
Delay en fade tijden kunnen direct ingegeven worden in het Cue stack venster, maar denk
eraan dat dit de tijden instelt voor alle attributen. Indien u enkel tijden wil wijzigen voor een
positie, beam of kleur dan dient u deze in te stellen in het Cue Window, Simple view voor
algemene tijden of Cue Window, Advanced View voor kanaal specifieke tijden.
Split intensiteit in/out tijden kunnen ingegeven worden in het Cue stack venster in de delay en
fade velden gebruikmakend van /. Bijvoorbeeld, 2/3 ingeven in het fade veld zal een fade in
genereren van 2 seconden; in de huidige cue en een fade out van 3 seconden in de
voorgaande cue. Enkel intensiteit tijden worden beïnvloedt, Beam, Colour en Position tijden
behouden hun huidige waardes.
Wanneer cues uitgevoerd worden, zal MagicQ eerst gebruik maken van de specifieke delay
en fade tijden ingegeven in Advanced View, van het cue venster. Indien er geen tijden
gespecificeerd zijn, dan zullen de algemene tijden gebruikt worden van Simple View.
Tijden kunnen toegevoegd worden in Advanced View gebruikmakend van het numerieke
klavier en kunnen verwijderd worden via de remove toets. In Advanced View, zijn de
getoonde tijden fade tijden, behalve waar delay tijden zijn ingesteld, dan worden de tijden
weergegeven als delay/fade.
Tijden kunnen ook ingesteld worden, voor de geselecteerde heads, in Simple View.
In het Cue stack en Cue venster, delays en fade tijden met een ‘>’ symbool achter, geven aan
dat er advanced times zijn ingesteld voor de Cue.
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15.4. Tracking
Standaard werkt de MagicQ op een gelijkaardige manier dan de meeste traditionele consoles,
en wel op deze manier dat wat zich in de programmer bevindt, bewaard wordt in een Cue. Dit
is een “niet onzinnige” mode waar u krijgt wat u verwacht te hebben bewaard in uw cues.
Indien u enkel een FX op pan en tilt programmeert in een Cue, dan zal het ook dat zijn wat u
krijgt. Indien u een volledige look programmeert voor een toestel inclusief al zijn attributen,
dan zal het dat zijn wat u krijgt. Kijken in een cue in het Cue venster geeft u een volledig
beeld.
In een Cue stack, kan u kiezen voor elke cue, of de playback verdergaat met aansturing van
HTP en LTP kanalen, eerder gebruikt in de Cue stack, maar niet bewaard in de huidige cue.
In de console "Normal Mode" worden de LTP kanalen getracked, maar de HTP kanalen
(intensiteiten) niet.
Tradionele lichtconsoles maken gebruik van een tracking mode om de grootte van de show
data te beperken, waarbij enkel en alleen de wijzigingen sinds de laatste cue bewaard is,
worden opgeslagen in de cue. Dit is dikwijls zeer verwarrend, indien u rondspringt in de Cue
stacks, kan het zijn dat ze niet weergegeven worden zoals ze geprogrammeerd waren. Live
shows op deze manier runnen kan hierdoor zeer moeilijk zijn, aangezien het moeilijker kan
zijn om te verspellen wat er juist zal gebeuren.
MagicQ show files hebben geen grote hoeveelheid aan ruilte nodig, vergeleken met de
beschikbare ruimte, dus grootte van de showfile is niet van groot belang.
De MagicQ heeft eveneens een krachtige editeer mode die toelaat wijzigingen door te voeren
op meerdere cues tegelijkertijd, wat voorkomt dat de tracking mode nodig zou zijn voor het
bewaren van cues in gescheiden delen.
MagicQ ondersteunt een tracking mode, welke kan ingeschakeld worden via View Settings in
het Setup venster. Wij bevelen aan dat iedereen, behalve diegene die toch willen volharden,
gebruik maken van de standaard “non-tracking” mode.
Tracking op de MagicQ
De makkelijkste manier om te wisselen tussen tracking en non-tracking is door de
"Programming Mode" te wijzigen door het drukken van de B soft toets in het Setup venster en
één van de modes te kiezen : Normal, Theatre Non-Tracking, Theatre Tracking of Hog II
Warp.
Wijzigen van de “Programming Mode” heeft invloed op de “Programmer Tracking” optie in het
Setup venster, en eveneens op de standaard instelling voor Tracking (“Track”, “Zero old
HTP”, “Zero old FX”, “Rel old chans”) in de Cue opties. De "Programmer Tracking" optie
bepaalt uit zichzelf hoe cues opgeslagen worden, het bepaalt niet hoe deze weergegeven
worden.
Wanneer programmer tracking mode OFF staat, dan wordt de volledige inhoud van de
programmer bewaart in Cues, ongeacht of attributen gewijzigd zijn sinds de laatste cue
bewaard was.
Wanneer programmer tracking mode ON staat, dan worden enkel attributen bewaard welke
gewijzigd zijn, sinds de laatste cue bewaard is, in een nieuwe cue. Attributen worden aanzien
als gewijzigd wanneer hun waarde gewijzigd is door een encoder, numeriek klavier, een
reeks van toetsen, palet of door lokaliseren van een toestel. Denk eraan dat wijzigen van een
attribuut naar een nieuwe waarde en dan terugkeren naar de oude waarde, beschouwd wordt
als een wijziging.
Terwijl u zich in programmer tracking mode bevindt is het mogelijk om de hele inhoud van de
programmer geforceerd te bewaren door het selecteren van de ENTIRE STATE record optie.
Record opties worden geconfigureerd door het drukken van SHIFT en RECORD; nu wordt
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het record Options venster geopend. Drukken van één van de venster selectie toetsen
verbergt het Option venster en keert terug naar het gewenste venster.

Als een Cue stack uitgevoerd wordt, houdt hij bij welke kanalen voorheen gebruikt werden in
cues, maar niet in de huidige cue. Hoe deze kanalen behandeld worden hangt af van de
volgende instellingen bij elke cue in de Cue stack, er zijn drie opties welke getoond worden in
het Track veld:
H
L
F

Track HTP
Track LTP
Track FX

(Standaard Yes in tracking mode)
(Standaard Yes in alle modes)
(Standaard Yes in tracking mode)

Zo, om een Cue stack te bewaren in tracking mode, alle kanalen te tracken en status te
behouden tijdens weergave, zorgt u ervoor dat alle Cue stack stappen een HLF ingesteld
hebben in het Track veld.
In oudere versies van de software, komen deze opties overeen met de volgende opties, maar
geïnverteerd:
H
L
F

Track HTP
Track LTP
Track FX

Zero old HTP (geïnverteerd)
Rel unused chans (geïnverteerd)
zero old FX (geïnverteerd)

Indien Track LTP niet ingesteld is, dan zullen LTP kanalen die gebruikt werden in de vorige
stappen van de Cue stack, maar niet in de huidige stap, gereleased worden met de release
time van de Cue stack. Indien Track HTP niet is ingesteld, dan zullen HTP kanalen die
gebruikt werden in de vorige stappen van de Cue stack, maar niet in de huidige stap,
uitgefade worden gebruikmakend van de intensity fade out time van die cue stap.
Als toevoeging is er een optie op de Cue stack die bepaalt hoe tracking werkt voor sprongen
en bij een stap terug te keren in de Cue stack. Indien "recalculate state on jump" (was
vroeger “Maintain state on jumps”) ingeschakeld is, dan zal de console de volledige status
van de Cue stack herberekenen wanneer er gesprongen wordt naar een nieuwe cue gebruik
makend van “Goto Cue” of indien u de pauze toets indrukt om in de Cue stack terug te keren.
Bij het tracken van duplicated elements, indien een cue duplicated element 1 bezit, maar niet
de andere elementen, dan zullen alle andere elementen, die getrackt werden, verwijderd
worden. Dit zorgt er voor dat het mogelijk is om van gereduceerde elementen terug te keren
naar de controle van alle duplicated elementen.
Bekijken van tracking waardes
Het Cue venster toont de Cue data van de huidige Cue van de geselecteerde Playback. Het
cue venster heeft 3 sub-vensters, View Levels, View Times en View FX, identiek zoals bij het
Programmer venster.
Bij het bekijken van een Cue stack in het Cue stack venster is het mogelijk om direct naar het
Cue venster te gaan, door het plaatsen van de cursor op de gewenste Cue en het drukken
van de View Cue softtoets. Indien de cursor op een timing veld staat dan zal het Cue venster
openen in View Times, anders zal het openen met View Levels.
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Het is mogelijk om Cue data te bekijken van verschillende Cues in een Cue stack, door het
drukken van de PREV CUE en NEXT CUE softtoetsen. Wanneer u merkt dat de bekeken
Cue niet de huidige Cue is, dan is het Cue venster gelockt. Druk de UNLOCK WINDOW
softtoets om de huidige Cue te bekijken.
Het Cue venster kan eveneens gebruikt worden om een Cue te previewen in tracking modes,
er is namelijk een View Tracking softtoets. Wanneer deze optie is ingeschakeld, dan zullen in
het venster alle tracking waardes van de vorige Cues en de data van de huidige
geselecteerde Cue getoond worden. De tracking data wordt in donkere kleuren getoond,
terwijl de data van de geselecteerde Cue getoond wordt in meer hevige kleuren.
Bij het runnen van een Cue stack is het mogelijk te bepalen welke waarden bepaald zijn door
de tracking in de Cue stack, door het selecteren van “View Cue Ids” in het Output venster. Dit
geeft weer welke playback en welke cue in deze playback de output bepaalt. Dus, wanneer
waardes ingesteld worden door tracking doorheen de Cue stack, zal het Output venster de
cue tonen die de waardes voortbrengt.
FX tracking out
Vanaf v1.8.4.7 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 FX-weergave 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 "Track Out" FX voor een oude FX als tegelijkertijd nieuwe FX voor
hetzelfde kanaal in een Cue te hebben, op voorwaarde dat sommige heads van de oude FX
niet worden gebruikt in de nieuwe FX. 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.
Kopiëren cues in tracking mode
Wanneer in tracking mode, een niet gelinkte kopie van een Cue uitgevoerd wordt in een Cue
stack, dan wordt nu de volledige status van de Cue gekopieerd, en niet enkel en alleen de
specifieke cue waardes. Bij het kopiëren van meerdere Cues van één Cue stack naar een
andere Cue stack, zal van de eerste Cue de volledige status gekopieerd worden en bij de
volgende Cues enkel en alleen de wijzigingen.
Indien Cues gelinkt gekopieerd worden in Tracking mode, dan zal altijd enkel en alleen de
gewijzigde waardes gekopieerd worden, niet de volledige status.
Bij gebruik van Theatre Tracking mode, Hog II Warp mode en Film mode, plaats MagicQ
standaard de Cue Storage optie "Copy mode (unlinked/linked)" op "unliked".
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Blokeren/de-blokeren van cues
In tracking mode is het mogelijk om Cues te blokkeren/de-blokkeren in het Cue stack venster
en in het Cue venster d.m.v. de soft toetsen.
Blokkeren van een Cue heeft het effect van het toevoegen van alle status informatie die zou
doorgetracked worden in die Cue indien de Cue stack was uitgevoerd tot en met inclusief die
Cue. Wanneer een Cue geblokt is , dan wordt het een harde Cue, d.w.z. indien er wijzigingen
worden uitgevoerd aan vorige Cues, dan zal de edit de geblokte Cue niet beïnvloeden.
De-blokkeren van een Cue heeft het zelfde effect als verwijderen van alle status informatie
welke zou doorgetracked worden naar deze Cue indien de Cue stack was uitgevoerd tot en
met inclusief die Cue. Wanneer een Cue wordt gedeblokkeerd, worden harde waarden in de
Cue uit de Cue verwijderd die de getrackte waarden dupliceren - daarom kunnen waarden
worden doorgetrackt vanaf waar ze voor het eerst werden gebruikt.
Deblokkeren en blokkeren van Cues in een Cue stack verandert niets aan het weergeven van
de Cue en Cue stacks wanneer de Cue stack weergegeven worden, het verandert enkel waar
de data is opgeslagen en welk effect een edit zal hebben op een Cue.
Meerdere Cues kunnen geblokkeerd/gedeblokkeerd worden in het Cue stack venster door het
selecteren van een reeks gebruikmakend van de SHIFT en cursor toetsen.

15.5. Cue Only
De “Cue Only” functie in het Cue stack venster kan gebruikt worden om een Cue te markeren
als een tijdelijke wijziging van de lichtstatus, alvorens verder te gaan met de tracking van de
volgende Cue. Het Cue Only veld bevindt zich aan de rechterzijde van het Cue stack venster
(page right) en is enkel van toepassing bij gebruik van de Tracking mode.
MagicQ laat toe dat één of meerdere Cues kunnen gemarkeerd worden als Cue Only.
Wanneer MagicQ zich verplaatst naar de volgende Cue, welke niet is ingesteld op “Cue
Only”, dan keert deze terug naar Tracking van de Cue stack van voor de “Cue Only” Cues.
Denk eraan dat opeenvolgende Cues die gemerkt zijn als “Cue Only” beiden zullen
gebaseerd zijn op de status van voorheen de eerste “Cue Only” Cue met toevoegingen van
de specifieke Cue. Om wijzigingen te tracken doorheen een sequens van “Cue Only” Cues,
record u elke Cue gebruikmakend van “Entire State” om zo de volledige Programmer inhoud
op te nemen in de “Cue Only” Cue.

15.6. Mark Cues
Mark Cues zijn speciale cues welke gebruikt worden om LTP waardes vooraf te laden
alvorens de volgende cue wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld, moving heads worden in de
correcte positie geplaatst alvorens de cue uit te voeren. Denk eraan dat Mark Cues enkel
effect heeft indien de corresponderende heads hun intensiteit op 0 staat, anders zullen de
verandering merkbaar zijn.
De Mark Cue heeft enkel effect op LTP waardes voor toestellen bediend door de Cue stack
en welke op dat ogenblik een intensiteit van 0% hebben. Indien deze toestellen gebruikt
worden in de volgende cue, dan zal hun waarde faden naar de waarde in de volgende cue.
Standaard is deze fade ingesteld op 3 seconden, maar dit kan aangepast worden aan uw
eigen wensen. Denk eraan dat attributen die gespecificeerd zijn in de personalty file als
instant, dat deze zullen snappen naar de nieuwe waarde.
De Mark Cue wordt uitgevoerd eens de vorige cue volledig uitgevoerd is.
In het Cue stack venster drukken van de Mark Cue softtoets, voegt een Mark Cue in voor de
cue waarop de cursor zich bevindt. Als alternatief kan u een Cue ID ingeven en druk Mark
Cue om een Mark Cue in te voeren voor het ingegeven Cue ID.
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Een hele Cue stack kan geconfigureerd worden om automatisch deze functie uit te voeren
voor alle cues, stel de Move When Dark Option in bij View Options in de Cue stack opties.
Bij gebruik van Marking dan zullen Move When Dark attributen, van bewegend licht,
gemarkeerd worden zelfs indien ze voorheen niet gebruikt werden in de cue stack.
Dit geeft as resultaat dat wanneer een Mark Cue wordt uitgevoerd in een Cue stack, MagicQ
controle zal nemen over de parameters gebruikt in de Marked Cue van andere Cue stacks,
zelfs wanneer deze Cue nog niet uitgevoerd werd.

15.7. De Cue Store en Cue stack Store
De console bewaart cues en Cue stacks in de respectievelijk cue store en Cue stack store.
Aangezien u de cues en Cue stacks rechtstreeks in playbacks kan bewaren, is het mogelijk
om volledige shows te programmeren zonder te refereren naar de cue store en Cue stack
store.
Hoewel u soms een bibliotheek wil opbouwen van cues of Cue stacks welke niet toegewezen
zijn aan een playback. U kunt ze dan later toewijzen aan playbacks, bijvoorbeeld gedurende
een technische repetitie.
Cue Store
Om een cue te bewaren in een cue store stelt u eenvoudig weg de look in, in de programmer,
open het cue store venster, druk RECORD en druk op een lege cue in het cue store venster.
U kunt geprogrammeerde cues en Cue stacks testen in de cue store en de Cue stack store
door het drukken van de gewenste cue of Cue stack. De console zoekt voor ongebruikte
playbacks (startende vanaf de laatste playback) om de cue op te testen. Opnieuw drukken
van de cue of Cue stack verwijdert de cue of Cue stack van de playback.
U kunt een cue of Cue of Cue stack die getest wordt herstarten door het drukken van de
“Retest” softtoets. CTRL ingedrukt houden en selecteren van de cue of Cue herstart
eveneens de cue / Cue stack.
U kunt de inhoud van een geprogrammeerde cue bekijken door de cursor over de gewenste
cue te plaatsen in het cue store venster en de VIEW CUE softtoets te drukken. Dit opent het
Cue venster, geblokkeerd op die specifieke cue. Drukken van de UNLOCK softtoets keert
terug naar het cue venster om de huidige cue te monitoren van de geselecteerde playback.
Gebruik de REMOVE UNUSED soft-toets om Cues uit de show te verwijderen die niet in
gebruik zijn. Cues die aan Cue Stacks zijn toegewezen of in het Execute-venster worden
gebruikt, worden niet verwijderd. Vanaf 1.9.2.2 controleert MagicQ ook op gebruik in
automatiseringen.
Stack Store
Om een cue stack te bewaren in de stack store stelt u eenvoudig weg de look in, zoals
hierboven, open het stack store venster, druk RECORD en druk op de Cue stack waar u de
cue wenst in op te slaan. Als de Cue stack leeg is, zal er een nieuwe Cue stack aangemaakt
worden. Anders zal de cue toegevoegd worden aan de bestaande Cue stack, ofwel op een
specifieke Cue ID, of op het einde van de Cue stack.
U kunt geprogrammeerde Cue stacks testen in de cue stack store door het drukken van de
gewenste Cue stack. De console zoekt voor ongebruikte playbacks (startende vanaf de
laatste playback) om de cue stack op te testen. Opnieuw drukken van de Cue stack verwijdert
de Cue stack van de playback.
U kunt een Cue stack die getest wordt herstarten door het drukken van de “Retest” softtoets.
CTRL ingedrukt houden en selecteren van de cue stack herstart eveneens de cue stack.
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U kunt de inhoud van een geprogrammeerde Cue stack bekijken door de cursor te
verplaatsen naar de gewenste Cue stack in het Cue stack store venster end de VIEW STACK
softtoets in te drukken. Dit opent het Cue stack venster en blokkeert deze op de
geselecteerde Cue. Drukken van de UNLOCK softtoets keert terug naar het Cue stack
venster om de huidige Cue stack te monitoren van de geselecteerde playback.
Denk eraan dat de Cue Id die gebruikt wordt als een volgordenummer in de Cue stack
(bijvoorbeeld 1.00) verschillend is van het QId gebruikt in de Cue Store (bijvoorbeeld Q5). Het
Cue Id is het oplopend nummer in de Cue stack, terwijl QId het referentienummer is in de Cue
Store
Sommige gebruikers wensen het QId te verbergen en gebruiken enkel de Cue Ids. Gebruik
Setup – Cue Storage – “Hide Cue Store Ids (Qxxx). Wanneer u deze optie is ingesteld op
Yes, dan tonen het Cue en Cue stack venster enkel de Cue Ids in de Cue stack, en niet de Q
ids van de Cue Store.
Normaal gesproken heeft elke stap in een Cue Stack een Cue toegewezen.
Bij het importeren of exporteren van shows hebben Cue Stacks soms stappen waaraan geen
Cue is toegewezen. De CREATE CUES-softknop dwingt MagicQ om Cues (zonder kanalen)
te creëren voor alle stappen in Cue Stacks waaraan geen Cue is toegewezen.
Gebruik de REMOVE UNUSED soft-toets om Cues Stacks uit de show te verwijderen die niet
in gebruik zijn. Cue-stacks die zijn toegewezen aan playbacks of worden gebruikt in het
Execute-venster of op Master faders worden niet verwijderd. Vanaf 1.9.2.2 controleert
MagicQ ook op gebruik in Automatiseringen, Cue Stack macro's en TC Tracks.

15.8. Cues en Cue stacks toewijzen
Cues en Cue stacks kunnen toegewezen worden aan een playback op gelijk welk moment.
Om een cue toe te wijzen, open het cue store venster, druk de MOVE toets, selecteer een
cue, en selecteer dan een playback waaraan u de cue wil toewijzen. U kunt toewijzen aan
echte playbacks of playbacks in het playback venster. U kunt toewijzen aan een specifiek
Cue ID in een Cue stack van de playback, door het ingeven van een Cue ID alvorens dat u de
playback selecteert.
Om een Cue stack toe te wijzen, open het Cue stack Store venster, druk de MOVE toets,
selecteer een Cue stack en selecteer dan een lege playback om de Cue stack aan toe te
wijzen. U kunt toewijzen aan een echte playback of aan playbacks in het playback venster.
Meerdere cues en Cue stacks kunnen tegelijkertijd toegewezen worden, door gebruik te
maken van de SHIFT of CTRL en cursor toetsen om zo meerdere cues en Cue stacks te
selecteren in het daar toe voorziene venster.

15.9. Kopiëren en verplaatsen van cues
Cues kunnen gekopieerd en verplaatst worden in een Cue stack gebruikmakend van de
standaard copy en move procedures. Bijvoorbeeld, om een cue te kopiëren, druk COPY,
selecteer de bron, selecteer dan het doel. Om meerdere cues te kopiëren, houdt u de COPY
toets ingedrukt, selecteer meerdere cues, laat de COPY toets los en selecteer het doel.
Wanneer u kopieert of verplaatst binnen in een Cue stack, worden de cues verplaatst of
gekopieerd voor de doel cue die u selecteerde. Om te kopiëren of verplaatsen naar het einde
van een Cue, selecteert u “End” als doel.
Cues kunnen gekopieerd worden in andere Cue stacks welke toegewezen zijn aan
playbacks. Selecteer de cue in het Cue stack venster en selecteer dan een playback fader als
doel.
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Cues kunnen ook worden gekopieerd met behulp van de toetsenbordsyntaxis COPY CUE.
Om bijvoorbeeld Cues 1 en 2 naar Cue 5 te kopiëren.
COPY CUE 1 THRU 2 @ 5 ENTER
Of om Cues 3 tot 5 te kopiëren aan het einde van de Cue Stack:
KOPIE CUE 3 T/M 5 @ ENTER
Bij het kopiëren van Cues creëert MagicQ standaard geen nieuwe Cues - het maakt gewoon
een andere link naar de bestaande Cue. De standaard kan worden gewijzigd in Setup, View
Settings, Cue Storage, Copy mode naar Linked, Unlinked of Unlinked gehele staat.
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.

15.10. Gelinkte cues
Cues die meer dan eenmaal gebruikt worden in een Cue stack, of die in meer dan één Cue
stack gebruikt worden, noemt men gelinkte cues. Indien u een gelinkte cue wijzigt, dan zullen
alle plaatsen waar deze cue gebruikt wordt ook gewijzigd worden. De Cue Store toont waar
elke cue gebruikt wordt.
In een Cue stack worden gelinkte cues getoond met een “L” in het cue veld. Het is mogelijk
om een cue te unlinken, door u te positioneren op de Cue in de Cue stack en het drukken van
SHIFT + UNLINK CUE.
Als u de creatie van gelinkte cues wenst te vermijden, gebruik dan SHIFT + COPY en
selecteer dan COPY UNLINKED.
Het is mogelijk om cues te linken in een Cue Stack naar andere Cues in the Cue Stack of
naar een Cue in de Cue Store. De top soft button 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.

15.11. Kopieren van cue stacks
Bij het kopieren van cue stacks zal MagicQ een nieuwe cue stack creëren, maar zal enkel
nieuwe cues creëren, wanneer COPY UNLINKED gebruikt wordt.
Bij het kopiëren van unlinked cue stacks, MagicQ nu rekening houden met gelinkte cues in de
bron cue stack.
Elke gelinkte cue, die gelinkts is met andere cues buiten de bron cue stack, blijft een gelinkte
cue. Elke gelinkte cue, die enkel gelinkt was binnen de bron cue stack, wordt gekopieerd naar
een nieuwe cue, maar al deze cues in de nieuwe cue stack blijven samen gelinkt.
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Selectief kopiëren van cue stacks
MagicQ ondersteunt 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 zich in de bron cue bevindt, dan zal een lege
cue aangemaakt worden.
De cues in cue stacks aangemaakt gebruikmakend van copy SELECTED ONLY zullen altijd
ongelinkt zijn.
Creëren van een nieuwe cue stack voor andere heads
MagicQ kan een cue stack aanmaken gebaseerd op een oude cue stack, maar
gebruikmakend van andere heads.
Druk SHIFT + COPY en selecteer de COPY TO SEL optie. Dit creëert een nieuwe cue stack
met identieke cues aan de originele cue stack, behalve dat het gebruik maakt van de
geselecteerde heads i.p.v. de heads in de originele cue stack. De nieuwe cue stack zal niet
de heads uit de oude cue stack bevatten, tenzij ze deel uit maken van de nieuwe selectie.
MagicQ zal rond de heads draaien van de bestaande cue, om de data te voorzien voor de
nieuwe heads, bijvoorbeeld indien de oude cue stack 4 heads bezat en 8 heads zijn
geselcteerd, dan zullen heads 1 en 5 van de selectie, beiden gebruik maken van de data van
head 1 in de oude cue stack.
Deze optie zal weren op cue stacks die verschillende head types bevat, maar beste conversie
zal plaatsvinden indien je kopieert van 1 set van heads naar een andere set van heads. In
sommige situaties is het gewenst om een selectieve kopie uit te voeren van de originele cue
stack naar de heads van één type en dan gebruik maken van de COPY TO SEL optie op
deze nieuwe cue stack.
De cues aangemaakt in de cue stack, gebruikmakend van COPY TO SEL, zullen steeds
ongelinkt zijn.

15.12. Verwijderen van Cues en Cue stacks
Cues kunnen verwijderd worden van een Cue stack door het openen van het Cue stack
venster, drukken van REMOVE en de Cue te selecteren welke u wenst te wissen, door te
drukken in het “Status of Cue id” veld.
Het is mogelijk om een specifieke Cue te verwijderen uit de Cue stack door middel van het
numerieke klavier. Typ de Cue id op het numerieke klavier, druk REMOVE en selecteer dan
de S toets van de playback waarvan u de Cue wil wissen.
Om een volledige Cue stack van een playback te wissen, drukt u REMOVE en druk de S
toets van de playback, druk de S toets opnieuw om te bevestigen.
Denk eraan dat de Cue Storage instelling in de Setup opties bepaalt of de Cue en Cue stack
al dan niet verwijderd worden uit de Cue Store en Cue stack Store.

15.13. Cue stack standaard waardes
De standaard manier van werken voor Cue stacks kan gewijzigd worden in het DEFAULT
VIEW van het Cue stack venster.
De standaardwaarden kunnen geconfigureerd worden voor alle Cue stack opties, inclusief de
werking van de faders en toetsen, chase standaard waardes, en de standaard waardes voor
elke Cue stack stap.
Wijzigen van de standaardwaarden wijzigt de al bewaarde Cues en Cue stacks niet, het
wijzigt enkel en alleen de opties voor wanneer nieuwe Cues en Cue stacks bewaard worden.
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Bij het invoegen en toevoegen van Cues aan een Cue stack, is het mogelijk te bepalen of
MagicQ de standaardwaarden gebruikt of de settings neemt van de vorige Cue in de Cue
stack. De optie wordt ingesteld in Setup, Cue Storage Settings, “Derive settings from
previous Cue”. Deze optie bepaalt de settings wanneer een nieuwe Cue gerecord wordt in
een Cue stack. Versies voor 1.3.6.4, en standaard in de nieuwe software is dit ingesteld op
“No”, dan zullen alle nieuwe bewaarde Cues de standaard stap instellingen meekrijgen.

15.14. 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.

15.15. Audio in cue stacks
MagicQ ondersteunt twee methoden voor het afspelen van audiobestanden van een Cue
Stack. De eerste is het toewijzen van één enkel audiobestand aan een Cue Stack, die wordt
gestart wanneer de Cue Stack wordt geactiveerd en stopt wanneer de Cue tack wordt
gereleased. Dit is goed voor als je een bepaald nummer hebt voor een tijdcode Cue Stack en
Cue playback moet synchroniseren met het audiobestand. De tweede methode is om een
audiobestand op te geven als onderdeel van een bepaalde Cue in een Cue Stack. Dit speelt
het audiobestand af wanneer de Cue is geactiveerd.
Audio-output is direct beschikbaar via de jack-poort aan de voorkant van de MQ500-consoles,
vanaf de achterkant van de MagicQ Pro 2014 en via de audio-poort bij gebruik van MagicQ
PC op Windows, Mac en Linux.
MagicQ oudere Compact-consoles en Pro2010-consoles hebben geen audiouitgangspoorten.
MagicQ zoekt naar audiobestanden in de map show\audio.
De tijdlijneditor geeft een visuele tijdlijn van het audiobestand en Cue Stack-informatie om toe
te laten Cue Stacks te programmeren volgens een visuele tijdlijn.
Audio Cue Stack
Om een audiobestand op te geven dat moet worden afgespeeld wanneer een Cue Stack is
geactiveerd, gaat u naar de Cue Stack-opties, selecteert u het tabblad Audio en selecteert u
vervolgens uw track in de instelling "Audio file".
De instelling "Audio Play Mode" kan worden gebruikt om een audiobestand te koppelen aan
een Cue Stack voor gebruik in de tijdlijneditor, maar om niet actief af te spelen vanuit MagicQ.
Dit is handig in het geval dat een extern systeem audio afspeelt en een tijdcode-invoer levert
aan MagicQ, maar waarbij de wavevorm nog steeds zichtbaar isin het tijdlijn editor venster.
Als een Cue Stack zowel een audiobestand als tijdcode Cues heeft, dan zal MagicQ ervoor
zorgen dat de audio de tijdcode waarde volgt bij het afspelen. Als u de tijdcode-waarde van
een externe bron scrubt, springt het audiobestand naar de opgegeven tijd. Het gebruik van de
functie "Set Timecode" in MagicQ zal op dezelfde manier naar het overeenkomstige punt in
het audiobestand springen.
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Audio FX Cues
MagicQ ondersteunt weergave van audio files getriggerd in cues binnen cue stacks.
Gebruik de kolom "Audio" in het Cue Stack-venster om het audiobestand op te geven dat
moet worden afgespeeld wanneer de overeenkomstige Cue wordt geactiveerd.
Elke playback ondersteunt het afspelen van één cue audiobestand per keer. Als een cue
wordt uitgevoerd met audio, dan wordt audio afgespeeld van een vorige cue, in dezelfde Cue
Stack, gestopt. Audiobestanden die worden afgespeeld via de Cue Stack-instelling, gaan
door. Meerdere playbacks kunnen gebruikt worden om meerdere geluiden tegelijkertijd af te
spelen.
De velden Macro & Audio ondersteunen enkele speciale commando's om te stoppen, te
sluiten, te springen en het versterkingsniveau in te stellen. ChamSys raadt aan om het Macro
veld te gebruiken voor deze commando's.
De volgende opdrachten in het veld Macro:
D<Audio commando>
Dstop
Dclose
Djump
Ddev
Dparam 1,<g>

Audio Commando, ondersteunde commando's zijn stop,
close, jump, dev, Param1,g (gain)
Stopt het afspelen van het bestand
Stopt het afspelen van het bestand en sluit de audiopoort
Springt binnen het huidige audiobestand naar de berekende
positie (alleen tijdcode)
Wijzigingen om uitvoerapparaat d te gebruiken
Verandert het versterkingsniveau (volume) waarbij g een
waarde is van 0 tot 100

De volgende commando’s worden ondersteund in het audio veld:
Filename.wav
Stop
Close
Jump
Dev
Param 1,g

Speelt filename.wav af (ondersteund ook
anadere formaten)
Stopt de weergave van de file
Stopt met wergeven van de file en sluit de
audio poort af
Springt binnen de huidige audio file naar de
berekende positie (enkel en alleen
timecode)
Wijzigt het gebruik naar output device d
Wijzigt het gain level (volume) waarbij g een
waarde is tussen 0 en 100

Audio formaten
MagicQ zal een verscheidenheid aan zowel lossy als lossless audiobestandsformaten
decoderen. Dit omvat .wav, .ogg, .flac, .alac, .mp3 en .aac. Bij gebruik van .wav-bestanden
worden alleen 8 en 16 bit formaten ondersteund. Het accepteert zowel mono- als
stereoformaten en samplefrequenties tot 96 kHz en zal de audiobestanden die in de show zijn
geconfigureerd intern resamplen naar 44,1 kHz stereo bij het afspelen.
Audio volume
Audiobestanden worden in eerste instantie afgespeeld op 100% volume van hun bestanden,
tenzij dit wordt overschreven door het bovenstaande audioveld. Het master output volume
van MagicQ kan worden geconfigureerd in Setup, View Settings, Ports, Audio output volume.
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Cue Stack-audio en Cue-audio vervagen wanneer een playback wordt vrijgegeven met een
ingestelde releasetijd.
Als een playback is geconfigureerd met de instelling "Fader controls audiovolume", dan wordt
het audiovolume ook gewijzigd met het faderniveau.

15.16. Cue stack Macros
Cue stack macro’s maken controle over andere Cue stacks mogelijk, van in een Cue stack,
zoals activeren, vrijgeven, go, stop, en het level bepalen van andere Cue stacks. Macro’s
worden ingetypt in het macro veld in het Cue stack venster (scroll naar rechts). Macro’s
kunnen toegepast worden op meerdere Cue stacks van verschillende playbacks, wat u
toelaat een volledige shows te runnen van één master Cue stack.
Cue stack macro’s nemen het volgende formaat aan:
A<Playback nr.>
A <Playback nr.>/ <Level>

Activeer playback
Activeer playback met level

B<Macro nr.>
R<Playback nr.>

Run Macro (0 = stop alle macro’s)
Geef playback vrij (0 = release deze playback)

R<Playback nr.>/ <fade time>
R1000

Geef playback vrij met fade tijd
Release van alle holdover playbacks

R9999

Release van alle holdover cue stacks op deze
playbacks
Test playback (activeer met level van 100%)

T<Playback nr.>
U<Playback nr.>
G<Playback nr. .>
G<Playback nr. .>/<Cue
Id.>/<Preload flag>/<fade time>
G0/1/<frames>/<layer>
G0/2/<frames>/<layer>
H<Type>
H<Type> / <Uni zone>
S<Playback nr.>
C<Playback nr.>
K<level>/<fade time>

Stop test playback (geef de playback vrij met level van
0%)
Go op playback
Go To cue id on playback met tijd (wanneer <preload
flag> is ingesteld op 1, dan gebeurt een preload van
de cue)
Go on current playback when the MagicHD layer is
the given number of frames from the end (for server 2
and above add 16 to the layer for each server)
Go on current playback when the Pixelmapper layer is
the given number of frames from the end
1 - Lamp On all heads, 2 - Reset all heads, 3 - Lamp
Off
Type is 5 voor Uni-zone inschakelen, 6 voor Uni-zone
uitschakelen
Stop playback

J<Cue ID>

Kies playback
Stelt het level in van de laats geactiveerde Cue stack
(bv. met een A commando) / fade tijd
Stel het level van de huidige playback in op de
gegeven waarde / fade tijd
Stel het level in van de playback die de macro runt /
fade tijd
Spring naar de Cue ID van de huidige playback

E<Cue stack id>
E<Cue stack id>/<level>/<Cue id>

Activeert Cue stack (in Stack Store)
Activeert Cue stack op level. Cue id is optioneel

E0<Exec Page>/<item>
F<Cue stack id>

Activeert Exec grid item
Released Cue stack (in Stack Store)

F0<Exec Page>/<item>

Released Exec grid item

L<Level>/<fade time>
M<Level>/<fade time>
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O<Timecode>
P<Pagina nr.>
V<View nr.>
W<Enable>
W<Autom ID>/<Enable>
Q<Time Code>
T 0 <zone id><button id><state>
X <Data>
Y <Data>
N <Data>
K/ <Data>
D <Audio command>
Z <DDMMYYYY>Z
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Stelt de interne timecode in, (1000 om te pauzeren,
1001 voor play, 1002 om te resetten naar 0. Alle
andere waarden om een specifieke tijdcode in te
stellen)
Stel de huidige ontvangen timecode in wanneer geen
externe timecode ontvangen wordt
Wissel van pagina
Open layout (venster lay-out)
Enable/disable time code generatie (1 voor enable, 0
voor disable)
Enable/disable Automation (1 voor enable, 0 voor
disable)
Activeert time code generatie vanaf de meegegeven
timecode, bv. Q100
Trigger 10 scene – zone id 1 tot 20, toets id 1 tot 10,
status is 0 voor toets release, 1 voor toets ingedrukt,
2 voor toets activeren en 3 voorf release
Stuurt data op de seriële poort
Stuurt data op de netwerkpoort via het ChamSys
Remote Ethernet Protocol
Stuurt data via MIDI
Stuurt data via OSC
Audio command, ondersteunde commando’s zijn stop,
close, Jump, dev, Param1, g (gain)
Geplande events datum

Merk op dat of / of, kan worden gebruikt als scheidingsteken tussen parameters in opdrachten
die meer dan één parameter hebben. Het is niet nodig om een / of toe te voegen, na een
commando tussen het volgende commando - MagicQ zal A tot Z als een commando
detecteren.
Midi, Seriële, Audio & Ethernet cue stack macro commando's kunnen niet gemengd worden
met andere cue stack macro's binnen dezelfde cue.
Het playbacknummer kan het playbacknummer 1 tot en met 202 zijn. Als alternatief kunnen
playbacknummers voor wingplaybacks worden ingevoerd als 1-1 tot 1-24, 2-1 tot 2-24 enz.. .
Playbacks kunnen playbacks zijn met faders of virtuele playbacks (playbacks op niet
gemonteerde wings).
Meerdere playbacks en meerdere Cue Stacks in de Stack Store kunnen worden geselecteerd
met + en THRU (>) in de eerste parameter.
Bijvoorbeeld om playback 8 te activeren,
A8
Om de GO toets te drukken op playback 3 tot 5,
G3>5
Om Cue Stacks 30 en 32 in de Cue Stack Store te activeren op 100% in stap 2.00.
E30 + 32/100 / 2.00
Meerdere commando's kunnen in een Cue Stack macro worden geplaatst, bijv. om PB1 te
activeren en vervolgens PB2 vrij te geven
A1R2
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 199 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

De G-macro ondersteunt optioneel twee parameters. De eerste parameter is de playback, de
tweede is de Cue ID voor de GO. Bijvoorbeeld G5 / 6 zal bijvoorbeeld een GO geven op Cue
Id 6 van playback 5.
De A-macro ondersteunt optioneel twee parameters. De eerste parameter is de playback, de
tweede is het niveau in %. Bijvoorbeeld, A5 / 60 activeert Playback 5 op 60%. Om op 100% te
activeren, raden we aan om de T-macro te gebruiken in plaats van A - d.w.z. T5 in plaats van
A5 / 100.
De R-macro ondersteunt de parameter 0 om zichzelf vrij te geven - d.w.z. R0 geeft de
playback vrij die de macro uitvoert.
Waar het gebruik van de E- en F-macro’s dient om het execute items uitvoeren, begint het
item vanaf de bovenkant van het raster van links naar rechts.
De opdrachten X, Y, N en K nemen een lijst met bytewaarden (0 tot 255) of strings ertussen
"" gescheiden door \ of,
Om de bytes 10 gevolgd door 20 gevolgd door 30 op de seriële poort te verzenden X10,20,30
Vanaf v1.9.0.4 kunnen de Cue Stack macro commando's X, Y, N, K / en D (Serieel, Ethernet,
MIDI, OSC en Audio commando's) na andere macro commando's in het Macro veld worden
geplaatst. Ze moeten de laatste opdracht zijn in het veld Macro. Voorheen moesten ze de
enige echte macroopdracht zijn. Zoals eerder kan er slechts één macro-commando X, Y, N,
K, D in een Macro-veld staan. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om in te geven:
A1 R2 Y "G2"
G2 K / pb / 1 / go
Het uitvoeren van de Q-macro schakelt de tijdcode-ontvangst uit op de ChamSys
MIDI/Timecode USB-interface en op sommige consoles.
Tijdcode voor de I- en O-opdrachten kan worden opgegeven met behulp van één van de
scheidingstekens / ; , .
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 zijn op de huidige geselecteerde playback
wanneer ze vanaf de opdrachtregel worden uitgevoerd.

15.17. Timecode Cue Stacks
MagicQ ondersteund nu uitvoering van de cues in een cue stack volgens de timecode, ofwel
intern gegenereerd, of ontvangen van een extern aparaat.
Om timecode te gebruiken in een cue stack stelt u het Halt veld, van één of meerdere
stappen in op timpecode (tc). Denk eraan dat u dient dubbel te klikken op het halt veld of
plaats de cursor op het halt veld en klik in het input venster om de Halt opties te openen.
Drukken van SHIFT + ENTER zal toggelen door de opties.
Wanneer u Cues voor de eerste maal instelt op Timecode, dan zal de initiële Timecode
waarde ingesteld worden op de vorige Timecode waarde in de Cue stack + 1 seconde.
Timecode waardes en een cue stack moeten in stijgende volgorde staan, anders kan het zijn
dat de cue stack totaal niet weergegeven wordt. Timecode waardes die niet in volgorde staan
worden getoond met een !.
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MagicQ ondersteunt zowel externe als interne timecode, wat kan gekozen worden via de soft
toets C. Externe tijdscode wordt ontvangen via LTC, MIDI, Art-Net, Winamp of van de MagicQ
timecode simulator.
Interne timecode wordt gerunt op een per cue stack basis, startende van 00/00/00.00
wanneer de cue stack geactiveerd is.
Wanneer de cue stack actief is en een timecode waarde bereikt een waarde in één van de
stappen, dan wordt de stap uitgevoerd.
Wanneer een timecode Cue Stack aan het afspelen is, zullen de GO en PAUSE knoppen nu
controle geven over de timecode playback status bij gebruik van 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
snelle navigatie door tijdcode-geactiveerde Cue Stacks.
Als de Cue Stack een audiobestand heeft dat eraan is gekoppeld, dan zal de audio playback
de tijdcode waarde voor de Cue Stack volgen.
Zie timecode ondersteuning om te bekijken hoe de externe tijdscode in te stellen op de
console.
Editeren van timecode
Timecode waardes kunnen individueel geëditeerd worden en kunnen ingesteld worden
volgens het formaat 0/0/0.00. De + en – operator kunnen gebruikt worden om tijden toe te
voegen of af te trekken van de timecode tijden voor één of meerdere cues. Dit is handig voor
het wijzigen van de absolute tijden van een cue stack terwijl de relatieve tijden tussen cues
behouden blijven. Gebruik SHIFT of CTRL en de cursor toetsen om meerdere tijden te
selecteren en hun waarde te offsetten via de + of -.
Om een cue stap in te stellen op de huidige tijdscode die ontvangen wordt, geeft u / in bij het
Wait veld. Indien meerdere cues geselecteerd zijn via de cursor, dan zal de eerste cue de
huidige tijdscode aannemen en de volgende cues zullen allen aangepast worden, maar
dezelfde offset behouden tussen de cues, zoals deze voorheen hadden. Dit maat toe om een
hele sectie van cues te verplaatsen naar een nieuwe tijdscode.
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Aanleren van timing
Het is mogelijk voor de console om de timning live aan te leren. Stel de stappen van de cue
stack in op timecode. Release dan de cue stack, en in het cue stack venster, drukt u op
SHIFT en RECORD TC.
Druk nu de FO toets van de cue stack. MagicQ start de tijdscode vanaf 00/00/00.00 en
telkens u de GO drukt, zal er naar de volgende cue gegaan worden terwijl de huidige
timecode ingevuld wordt in de Wait velden. Op het einde van de cue stack drukt u RELEASE
om de timecode record mode te stoppen.
Testen van timecode
Wanneer een cue stack een paar stappen ingesteld heeft op timecode, dan toont het cue
stack venster timecode simulator / interne timecode op de soft toetsen X en Y.
Wanneer een cue stack ingesteld is op External Timecode, dan is de timcode simulator
beschikbaar, dit is dezelfde simulator die beschikbaar is in het Setup venster, maar deze is
toegankelijker bij het werken met timecode in een cue stack. Gebruik soft toets Y om de
timecode simulator aan of uit te schakelen. De display voor soft toets X toont de huidige
timecode waarde (ofwel de ontvangen externe timecode of deze ingesteld door de simulator).
Gebruik soft toets X om de timecode te starten en te stoppen, of geef een waarde in via het
keyboard/keypad en druk de soft toets om te springen naar een nieuwe timecode waarde.
Wanneer een cue stack ingesteld is op interne timecode, dan toont de soft toets X de huidige
timecode waarde van de playback. Gebruik soft toets X om de timecode te starten en te
stoppen, of geef een waarde in via het keyboard/keypad en druk de soft toets om te springen
naar een nieuwe timecode waarde. Soft toets Y kan gebruikt worden om de interne timecode
te herstarten op 0.
Bij gebruik van de TC simulator of interne timecode, manueel springen naar een cue die
ingesteld is op timcode timing, zal er voor zorgen dat de timecode ingesteld wordt op die
timecode waarde. Springen naar een cue kan gedaan worden door het drukken op GOTO
CUE of de cursor te plaatsen op het cue status veld van een cue en ENTER te drukken.
Externe timecode
Een cue stack in een playback zal enkel externe timecode runnen wanneer de playback actief
is, hij zal zichzelf niet activeren. Ofwel activeert u de playback manueel voor dat de timecode
gestart is of u maakt gebruik van een Autom event om een playback te activeren wanneer
een welbepaalde extern timecode bereik ontvangen wordt.
In sommige gevallen kan het handig zijn om een master cue stack te hebben, aangestuurd
door een timecode, welke steeds actief is, welke dan op zijn beurt andere cue stacks activeert
voor elke song.
Wanneer een timecode waarde verspringt (bijvoorbeeld bij het wijzigen van tracks),
controleert MagicQ voor elke actieve cue stack, of de externe timecode ontvangen is binnen
de reeks van eerste timecode waarde in de cue stack en de laatste timecode waarde in de
cue stack. MagicQ zal enkel en alleen een wijziging van cue uitvoeren indien de nieuwe
waarde binnen de reeks valt van die cue stack. Dit helpt voorkomen dat cue stacks per
ongeluk volledig uitgevoerd worden.
Wanneer timecode waardes voorwaarts springen, zal MagicQ naar de cue springen die
overeenkomt met de nieuwe timecode. Indien bij de cue stack options, Advanced,
Recalculate State on Jumps ingesteld is op “Yes”, dan zal MagicQ alle cues van de huidige
cue tot de niewe cue uitvoeren, inclusief elke macro, media en audio clips. Indien Recalculate
on Jumps ingesteld is op “No” dan zal enkel en alleen de nieuwe cue uitgevoerd worden.
Timecode offset
Vanaf v1.8.4.2 ondersteunt MagicQ een tijdcode-offset veld voor elke Cue Stack. Dit kan
worden gebruikt om een positieve of negatieve tijdcode-offset toe te voegen voor alle
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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. De titelbar in het cue stack venster toont de offset.
Automatische activatie en release van playbacks
Vanaf v1.8.4.2 ondersteunt MagicQ 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.
Interne timecode
Cue stacks ingesteld op Internal timecode starten de timecode vanaf 0 wanneer de cue stack
geactiveerd is.
Er ondersteuning voor het instellen van de interne timecode binnen de cue stack,
gebruikmakend van het macro commando “I”. Om de interene timecode te resetten van een
cue stack naar 00/00/00.00 gebruikt u de macro I0. Om een specifieke tijd in te stellen, bv. 10
seconden, gebruikt u de macro I10.
Denk er aan, bij gebruik van interne timecode, gebruikt MagicQ seconden als eenheid, i.p.v.
timecode frames.
Activeer/desactiveer timecode
Het is mogelijk om timecode decodering aan en uit te schakelen voor een cue stack
gebruikmakend van soft toets A in het cue stack venster. Wanneer timecode uitgeschakeld is,
zal de cue stack geen timecode cues meer uitvoeren.
Druk SHIFT + soft toets A om een vraag tot bevestiging te vermijden.

15.18. Cue Stack Timecode tracks
MagicQ ondersteunt tot en met 10 timecode tracks (TC tracks) gelinkt aan elke cue stack.
Een timecode track laat toe om een opeenvolging van toetsen/faders te bedienen en deze te
associëren met de weergave van een cue stack. Dit is handig waar een hoofd-cue stack
gebruikt is om de algemene look te programmeren, maar extra effecten en bumps
toegevoegd dienen te worden in sync met de muziek. De timecode tracks zijn onafhankelijk
van de cues in de cue stack, daarom is het dus niet nodig om een cue aan te maken voor elk
effect/bump.
Alle opgenomen timecode tracks zijn zichtbaar in het Cue Stack, View TC venster. Denk er
aan dat de Cue Stack, View Default soft toets nu verplaatst is onder de View Options soft
toets om plaats te maken voor de View TC toets.
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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 toetsdrukken fader bewegingen op zoals uitgevoerd worden, inclusief de tijden.
De events en tijden kunnen nadien nog gewijzigd worden. Elk event kan individueel
aangepast worden, of de gehele sectie kan met de cursors geselecteerd en verplaatst worden
in de tijd.
Bij het recorden van een Track is het niet aan te raden om knop- of faderbewegingen van de
Cue Stacks zelf te recorden, aangezien dit de oorzaak kan zijn onverwachte resultaten bij het
afspelen.
Timecodetracks kunnen worden bewerkt en er kunnen handmatig stappen aan worden
toegevoegd en verwijderd.
Stappen in een Timecodetrack moeten een oplopend tijdveld hebben, anders worden ze niet
correct afgespeeld. Om de stappen opnieuw te ordenen zodat ze correct in de tijdvolgorde
zijn, gebruikt u de REORDER TRACK-softtoets.
Elke Timecodetrack kan afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld met softtoets D.
Elke timecode track wordt in MagicQ bewaard als een keyboard macro en kan ook bekeken
en weergegeven worden in het macro venster. Wanneer een Track is aangemaakt, genereert
MagicQ een keyboard macro met de naam CSx TrY waarbij X de Cue Stack ID is en
Y is het tracknummer. Als de track wordt verwijderd met behulp van de REMOVE TRACKsofttoets, wordt ook de toetsenbordmacro verwijderd uit het macrovenster.
Timecodetracks kunnen volledig vanuit het Cue Stack-venster worden beheerd, dus het is
niet nodig om het Macro-venster te gebruiken. Indien nodig kan de ASSIGN TC MACRO soft
toets in het Cue Stack venster gebruikt worden om handmatig een toetsenbord macro toe te
wijzen aan een Track. Om een Track los te koppelen van een Cue Stack, zonder deze te
verwijderen uit de show, kopieert u eerst de gerelateerde toetsenbordmacro in het
macrovenster.

15.19. Importeren timecode timings
MagicQ ondersteund het inlezen van timecode waardes via een .csv file welke kan
geëxporteerd worden van een software zoals InqScribe en Reaper. In Cue Stack, View TC
selecteert u de IMPORT TC TIMINGS soft toets.
Het staandaard/InqScribe formaat is:
<timecode>,<korte naam>,<lange naam>,<optie>
Bijvoorbeeld:
Header line 10:02:36.09,all on,Guest enter the room 10:02:36.13, OP 2 ON CHASE,Start the
event 10:02:36.23,ALL ON,Interval
Bij het importeren van InqScribe, exporteer dan eerst als .XML, open gebruikmakend van een
spreadsheet editor (bijvoorbeeld Excel), herorden de kolommen zoals hierboven en bewaar
dit als een .csv file.
MagicQ detecteert automatisch input van Reaper (eerste lijn start met een #), het formaat van
Reaper is:
<korte naam>,<lange naam>,<start tc>,<einde tc>,<lengte>,<kleur>
Bijvoorbeeld:
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#,Name,Start,End,Length,Color
R1,Intro,0:00:00:00,0:00:02:00,M1,Accent,0:00:00:11,,,FFF80A
Eens timecode geïmporteerd is, is het mogelijk om een cue stack te maken gebaseerd op
deze tijden – druk de MAKE CUES soft toets. Een lege cue zal aangemaakt worden, in de
huidige geselecteerde playback, voor elk timecode timingpunt en elke cue kan
geprogrammeerd worden door te mergen. Verwijder ongewenste cues.
Indien de playback leeg is, dan zal een nieuwe cue stack aangemaakt worden.

15.20. Timeline (tijdslijn)
Het tijdlijnvenster biedt alternatieve weergaven in de Cue Stack en maakt het mogelijk om
Cues en TC Tracks events in een track sheet of visuele tijdlijn vorm te bewerken. Er zijn drie
weergaven in het venster Tijdlijn; View Sheet, View CueLine en View Editor.
Om de VIEW TC-mode in de cue-stack-weergave te gebruiken, kunt u eenvoudig schakelen
tussen de tijdlijn en de cue-stack-weergave met behulp van de VIEW TIMELINE en VIEW
CUE STACK-opties.
Om op een track op te nemen, selecteert u eerst de tracklayer die normaal "CSYY TRKZ"
heet, waarbij YY het nummer van de cue-stack is en Z het tracknummer. Om de track te
selecteren, klik/druk op het vak met de naam van de tracklayer. Zodra u deze hebt
geselecteerd, zou u de optie INSERT IN TRACK beschikbaar moeten zien komen. Het begint
meteen met opnemen en je ziet de wijzigingen die je aanbrengt live verschijnen in de
relevante tracks hieronder.
Om meer Timecode-tracks toe te voegen, kunt u dit doen met de nieuwe knop "Add TC
track”. Het begint meteen met opnemen en je ziet de wijzigingen die je aanbrengt live
verschijnen in de relevante tracks hieronder.
Om meerdere cues en/of stappen in een track te selecteren, als u shift ingedrukt houdt en
drukt/klikt en sleept, kunt u een kader tekenen en meerdere items selecteren.
Éénmaal geselecteerd, kunt u ze allemaal tegelijk slepen, kopiëren of verwijderen. Als u ze
sleept, moet u op een item in de selectie drukken/klikken en vervolgens slepen. Om de items
te kopiëren, drukt u op kopiëren en vervolgens met de linkermuisknop/druk op de tijdlijn om
ze allemaal op die positie te plaatsen. De tijdcodeafstanden tussen alle items blijven
behouden. Als u op Enter drukt in plaats van te klikken nadat u op kopiëren hebt gedrukt; het
zal alle items 1 seconde na het origineel plakken.
Geselecteerde items kunnen nu als groep worden verwijderd met de REMOVE-knop.
U kunt de tijdcodewaarde invoeren en de positie van de afspeelkop bijwerken terwijl een
nummer wordt uitgevoerd. Voer een +/- en/of uw waarde in en druk vervolgens op de
softtoets PB Timecode/encoder X om de waarde te laten toepassen op de huidige tijd. Een
waarde zonder +/- operator zal de positie instellen.
Om de afspeelkop gecentreerd te houden, kunt u de optie "Center Playhead" op de Y-soft
knop van de horizontale scroll-encoder inschakelen.
View Sheet
Druk op View Track Track Sheet om het trackblad te bekijken. Het Track Sheet toont de data
van de Cues voor de Cue Stack op de huidig geselecteerde Playback.
Kleuren in het track sheet zijn als volgt.
Rood
Cyaan
Groen

In Programmer
Stijgende waarde
Dalende waarde
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Statische waarde aangestuurd door playback/cue
Getrackte waarde

Waarden kunnen direct worden bewerkt in de Track Sheet.
Gebruik SHIFT en BLOCK CUE en SHIFT en UNBLOCK CUE om cues in het Track Sheet te
blokkeren en deblokkeren.
View Cueline
De Cueline is de originele MagicQ tijdlijn die het mogelijk maakt om een Cue Stack
horizontaal als tijdlijn te bekijken. Deze weergave toont alleen Cuess binnen de Cue Stack,
niet TC Track Events en er wordt slechts zeer beperkt bewerkingen ondersteund.
Gebruik encoder A om de detaillering in te stellen voor de weergave van elke head en
encoder B om welbepaald attribuut maskers te kiezen.
Standaard worden alle heads in de Cue stack van de geselecteerde playback getoond.
Gebruik de SEL HDS ONLY soft toets om enkel de geselecteerde heads te tonen van deze
playback.
Encoder D wordt gebruikt om de horizontale schaal te wijzigen om te kiezen hoeveel Cue
Steps er in het venster worden getoond.
Gebruik encoders X en Y om door de tijdlijn te scrollen.
View Vals en View Raw kunnen worden gebruikt om de gegevenswaarden te bekijken in
plaats van de tijdlijn.
Druk op VIEW TRACKING om de trackinginformatie weer te geven voor informatie die van de
ene Cue naar de andere volgt. Als dit niet is geselecteerd, worden alleen de harde waarden
in elke Cue getoond.
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15.21. View 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, tijdcodewaarden en zowel Cue- als 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 TIMELINE EDITOR-softkey vanuit het tijdlijnvenster. De tijdlijneditor werkt de tijdlijn bij
om de momenteel geselecteerde weergave te volgen. Om het venster op een bepaalde Cue
Stack te vergrendelen, selecteert u de Cue Stack zoals normaal en drukt u vervolgens op de
CHOOSE CUE STACK-softtoets. Druk nogmaals op dezelfde knop om het venster te
ontgrendelen. Merk op dat de cue-stack moet worden ingesteld op cue-timing en dat de cues
erin moeten worden ingesteld op timeline (TC)-timing. Cues kunnen worden ingesteld op TCtiming met behulp van het Halt-veld in de cue-stack.

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
Sectielaag, waardoor secties van de nummers kunnen worden gelabeld, bijvoorbeeld:
"Chorus" of "Intro"
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.
Indien geselecteerd, kunnen items ook worden verplaatst met behulp van de "Tijdcode" - © Copyright AVL 2022 -
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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.
De Timeline Editor wordt ondersteund op de MQ500M, MQ500, MQ80, MQ70, MQ50 en
MagicQ pc-systemen. Oudere producten zoals de MQ40-, MQ40N-, MQ60- en MQ100-serie
consoles ondersteunen de tijdlijneditor niet.

15.22. View Cue Stack
Als u op "VIEW CUE STACK" drukt, gaat u naar het "CUE STACK"-venster, als u vervolgens
op "VIEW TC" drukt, ziet u de knop "VIEW TIMELINE". Met deze opties kunt u gemakkelijk
heen en weer schakelen tussen deze weergaven.

15.23. View Marker opties
Alle markeringen kunnen worden verplaatst, gekopieerd en verwijderd met de knoppen
COPY, MOVE en REMOVE.
Het benoemen van een markerset of marker (indien van toepassing) kan met SET.
Beat Markers
De optie voor het genereren van een bpm-raster is verplaatst als u een raster wilt genereren
op basis van een bpm die, moet selecteren u "MARKER OPTIONS".

Om een bpm-raster te genereren, gebruikt u gewoon de encoder om het gewenste BPMbereik in te stellen en drukt u vervolgens op "Generate", als u extra beatmarkeringen moet
toevoegen, gebruikt u de "ADD MAJOR BEAT MARKER" om het begin van een nieuw raster
te markeren en “ADD MINOR BEAT MARKER” om de andere beatposities te markeren.
Marker set lagen
Markersetlagen worden gebruikt om secties van een cue-stack of song te labelen (indien
gebruikt), elke laag kan secties en unieke markeringen bevatten.
Om aan een bestaande "markeringslaag" toe te voegen, moet deze eerst worden
gemarkeerd/geselecteerd.
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Als u de cursor gebruikt, wordt de nieuwe markering op die positie toegevoegd, anders staat
deze op positie 0.

Om een nieuwe markeersetlaag toe te voegen, moet u op de optie "ADD SET TO STACK" of
"ADD SET TO AUDIO" drukken. De laatste van de twee opties zal alleen verschijnen als er
een audiobestand is toegewezen aan de cue-stack.

15.24. Choose Cue Stack
Vergrendelen/ontgrendelen van het tijdlijnvenster naar een bepaalde "Cue Stack" met gebruik
van deze optie.
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 rendermodes beschikbaar voor audiobestanden. De eerste toont de
piek- en RMS-waarden van de volledige golfvorm. De tweede mode 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 modes kunnen worden geschakeld door op
"VIEW FREQ BANDS " te drukken en" VIEW PEAK / RMS" soft-toets in het tijdlijn editor
venster.
Een voorbeeld van hoe deze twee modes zich verhouden, is hieronder te zien. Deze tonen
een audiobestand met een enkele sinusgolf met toenemende frequentie. De RMS-waarde en
piekwaarden blijven consistent in het hele bestand omdat de amplitude van de sinusgolf niet
verandert, maar de stijgende frequentie kan worden gezien van lo, via midden tot hoog.
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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 een externe tijdcode-ingang te gebruiken en er is een tijdcodeoffset geconfigureerd, dan zal de playhead de relatieve positie in de Cue Stack van de
externe tijdcode weergeven. Als de Cue Stack ofwel de TC Sim ofwel de interne tijdcode
gebruikt, dan kunnen de softkeys START TC en STOP TC de tijdcode afspelen. De
RESTART TC stelt de huidige tijdcode in op 00/00/00.00.
De playhead kan worden verplaatst door de tijdcode-liniaal bovenaan het scherm te slepen.
Als aan de Cue Stack een Stack Audio-bestand is gekoppeld en het afspelen momenteel
actief is, wordt het afspelen van Audio er ook mee aangepast.
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, kunt u met de middelste
afspeelknop op encoder Y ook teruggaan om de huidige playhead te bekijken.
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".
Timecode loop
Om de timecode loop-functie op een cue-stack in te schakelen, kunt u de ENABLE TC LOOPsoftbutton gebruiken vanuit het Timeline Editor-venster. Hierdoor wordt de functie in- en
uitgeschakeld. De timecode loop-functionaliteit wordt alleen ondersteund met de interne
tijdcode van een Cue Stacks en niet op Cue Stacks die zijn geconfigureerd voor externe
tijdcode.
Gebruik SHIFT + CONFIG TC LOOP om de loopconfiguratiemode te openen om de in- en
uitgangspunten van de tijdcode te wijzigen. De tijdcode in- en uit- punten kunnen worden
gewijzigd met respectievelijk encoder A en B. De In- en Out-punten kunnen ook worden
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ingesteld op de huidige tijdcodewaarde bij het afspelen met behulp van de SET LOOP IN
POINT en SET LOOP OUT POINT-softknoppen.
De loopconfiguratiemode kan worden verlaten door op de TERUG-softtoets te drukken.
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16. Playback

De console ondersteunt 10 hoofd playbacks, die zich direct onder het touch screen bevinden.
Als extra ondersteunt de console tot en met 192 playbacks beschikbaar via maximum 8
uitbreidingswings.
Alle playbacks hebben een fader, een flash toets en een select toets.
De 10 hoofd playbacks hebben eveneens een GO en STOP toets voor controle van de Cue
stacks.
Cue stacks op uitbreidingswing hebben een GO toets, SHIFT + GO geeft een PAUSE.

16.1. Playback display
De ruimte boven elk van de hoofd playbacks, op het touch screen, wordt gebruikt om
informatie weer te geven betreffende de status van deze playbacks. Dit bevat naam van de
Cue stack welke geladen is in de playback, de huidige cue en de volgende cue. De status van
de cue wordt getoond als een percentage samen met een indicatie of de cue loopt of gestopt
is.
Het LCD scherm boven elk van de playbacks op de uitbreidings Playback wings en Execute
wings, toont de naam van de Cue stack. De naam kan tot 12 karakters lang zijn. Wanneer
een Cue stack met meerdere stappen toegewezen is aan een Playback wing, dan zal de
naam van de Cue stack weergegeven worden op de eerste lijn van de Playback wing en
tweede lijn toont de huidige stap. Indien geen naam ingesteld is voor de Cue stack dan zal
de eerste lijn de huidige stap tonen en tweede lijn de volgende stap.

16.2. Activeren en vrijgeven van playbacks
Playbacks worden geactiveerd en vrijgegeven door het drukken van de geassocieerde
toetsen en verplaatsen van de geassocieerde faders, afhankelijk van de opties in de Cue
stack. Eens een playback geactiveerd is, beïnvloedt hij de uitgang van de console tot
wanneer hij vrijgegeven wordt.
Standaard is de Cue stack in een playback geactiveerd wanneer de fader verplaatst wordt
boven nul en vrijgegeven wanneer hij terugkeert naar nul. Op een gelijkaardige manier wordt
hij geactiveerd bij het drukken van de flash toets en vrijgegeven wanneer de toets losgelaten
wordt.
Hoewel, de Cue stack opties kunnen geconfigureerd worden zodanig dat de flash toetsen of
de faders geen invloed hebben op activering of het vrijgeven. In dit geval, kan de playback
geactiveerd worden door het drukken van de GO toets. Hij kan vrijgegeven worden door de
playback als huidige playback te maken en dan de RELEASE toets te drukken.
De Cue stack kan ook zodanig geconfigureerd worden dat hij niet reset naar de eerste stap
wanneer hij vrijgegeven wordt.
Een Cue stack kan zo ingesteld worden dat de FLASH toets, de playback activeert en
vrijgeeft door het opeenvolgend drukken van de toets. Stel hiervoor de “Flash Button toggles”
optie in.
Een vrijgave tijd (release time) kan ingesteld worden voor de Cue stack in de Cue stack
opties, zodanig dat bij het vrijgeven, de levels uitfaden over een bepaalde tijd.
Op om het even welk ogenblik kan een playback gereleased worden met een bepaalde tijd
door het drukken van de SELECT toets van de playback, ingeven van een tijd en de
RELEASE toets drukken.
Drukken van SHIFT + RELEASE, released alle playbacks simultaan. Het is eveneens
mogelijk een tijd in te geven alvorens SHIFT + RELEASE te drukken. Ingedrukt houden van
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 212 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

één bepaalde SELECT toets en drukken van SHIFT + RELEASE, released alle playback,
behalve diegene waarvan u de SELECT toets ingedrukt houdt.
Ingedrukt houden van meerdere Select toetsen en drukken van RELEASE, released alle
geselecteerde playbacks.
Cue stacks kunnen ingesteld worden om automatisch geactiveerd of gedeactiveerd te worden
bij het wisselen van pagina. Wanneer een cue stack is ingesteld om te releasen bij een
pagina wissel, dan zal ingedrukt houden van de S toets van de playback, bij het wisselen van
de pagina, de release van de cue stack tegenhouden.

16.3. Fader controle
Standaard bedient de playback fader de waarde van de HTP kanalen die bewaard zijn in de
huidige cue van de Cue stack. Indien de “Fader controls HTP chans” optie is ingesteld op
“No”, dan zal de fader niet langer meer controle hebben over de HTP kanalen, de playback
zal dan altijd automatisch op een level van 100% geplaatst worden.
De Cue stack opties kunnen geconfigureerd worden zodat de fader eveneens LTP kanalen
bedient (“Fader controls LTP chans” optie), dit is bijvoorbeeld bruikbaar om een fader in te
stellen voor creatie van een “fly away” op het einde van een song. Wanneer de fader naar
boven verplaatst wordt, wijzigen de LTP kanalen van hun huidige waarde in de waardes
bewaart in de cue.
MagicQ heeft nog een extra optie “All chans controlled LTP”. Deze optie geeft de
mogelijkheid aan de playback, wanneer hij de laatst geactiveerde is, alle kanalen als LTP te
beschouwen. De waarde van de door deze playback bediende HTP kanalen, is de waarde
van de uitgang, ongeacht het HTP level van andere playbacks. Dit laat bv. een solo functie
van de intensiteiten.
De Cue stack kan ook zo geconfigureerd worden dat de fader controle heeft over snelheid en
grootte van elk FX bewaard in de cue. Dus, bijvoorbeeld u kunt een fader instellen om
controle te hebben over een pan swing en een andere over een tilt swing. De faders
halverwege plaatsen geeft als resultaat een kleine cirkel, ze helemaal bovenaan plaatsen
heeft als resultaat een grote cirkel. De faders verschillend wijzigen zorgt voor creatie van
ellipsen.

16.4. Playback toetsen
In een cue stack ingesteld op Chase timing, GO runt de chqse, terwijl PAUSE deze stopt.
In een cue stack ingesteld op Theatre timing, GO gaat naar de volgende stap in de cue stack.
Wanneer een cue stack aan het faden is, drukken van PAUSE stopt de fade midden in de
stap. Wanneer een cue stack in pause staat, drukken van de PAUSE laat de cue
achterwaarts faden naar de stap ervoor.
Drukken van S + GO stapt naar de volgende stap zonder te faden. Drukken van S + PAUSE
stapt naar de vorige stap zonder te faden.
Drukken van S + FLASH laat de cue stack opnieuw gelden als de laatst geselecteerde, dit
heeft als effect dat alle kanalen zich opnieuw laten gelden die overschreven waren door
andere playbacks.
Dubbel klikken op de S toets opent het Cue Stack venster, View Cue Stack voor die playback.
Driemaal klikken van de S toets opent het Cue Stack options venster voor die playback
(d.w.z. het Cue Stack venster, View Options). SHIFT ingedrukt houden en dubbel klikken op
de S toets opent het Cue venster voor deze playback en toont de inhoud van de huidige cue
van deze playback.
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Elk van de toetsen licht op om zijn status aan te geven:
FLASH

Groen
Rood
Groen knipperend
Rood knipperend

Add (toevoegen)
Swap (switchen)
Add – playback al actief op een andere pagina
Swap – playback al actief op een andere pagina

GO

Groen

Cue stack loopt

STOP

Rood

Cue stack is gestopt

SELECT

Blauw

Playback is geselecteerd

Playbacks zonder faders
MagicQ Extra wing en Execute wings hebben sommige playbacks zonder GO of PAUSE
toetsen. Op deze playbacks kan de flash toets ingesteld worden op toggle on/off in de Cue
Stack Options, Buttons, Flash toggles.
Vanaf v1.7.13 is er ondersteuning voor het aan/uit toggelen van deze playbacks zonder
permanent instellen van de flash toets op toggle. Houdt de SHIFT ingedrukt en druk op de
FLASH of druk S + FLASH om te toggelen.
Grand Master en Sub Master
Links van de 10 playbacks zijn twee master faders, een Grand Master welke controle heeft
over het algemene HTP uitgangsniveau van de console, en een Sub Master welke het HTP
uitgangsniveau onder controle heeft van de playbacks. De Sub Master kan eveneens
geconfigureerd worden om het level van de FLASH toetsen te controleren.
Beide, de Grand Master en de Sub Master hebben FLASH toetsen welke het algemene HTP
uitgangsniveau, en het HTP uitgangsniveau van de playbacks op 100% kunnen schakelen.
LTP kanalen worden niet beïnvloedt door de master faders.
Dead Black Out (DBO)
Boven de Grand Master is er een DBO toets. Indrukken van deze toets heeft tot gevolg dat
alle HTP waardes op nul geplaatst worden, dus een black out creëren. Loslaten van de toets
zorgt ervoor dat de HTP waardes opnieuw hersteld worden zoals voorheen. LTP kanalen
worden niet beïnvloedt door de DBO toets.
Add / Swap
Boven de Grand Master is er een ADD / SWAP toets welke de functie bepaalt van de
playback FLASH toetsen. Wanneer ingesteld op ADD, drukken van een FLASH toets zorgt
ervoor dat de playback toegevoegd wordt aan de uitgang. Wanneer ingesteld op SWAP,
drukken van een FLASH toets zorgt er opnieuw voor dat de playback wordt toegevoegd aan
de uitgang, maar alle andere playbacks worden verwijderd van de uitgang.
Elke FLASH toets heeft een LED welke groen oplicht voor ADD en rood voor SWAP.
De ADD / SWAP functionaliteit heeft enkel invloed op HTP kanalen van de playbacks, LTP
kanalen worden niet beïnvloedt door de FLASH toetsen. Het level van de playback wordt
bepaald de master faders, zie configureren van de masters.
Cue stacks kunnen ingesteld worden om altijd als SWAP te fungeren. Open het Cue stack
venster en druk de SELECT toets van die playback. In VIEW OPTIONS stelt u “Flash Button
Swap” in op YES.
De “Flash acts like fader” optie laat toe dat de FLASH toets simuleert alsof de fader werd
verplaatst naar boven. Dit is vooral bruikbaar indien de fader LTP (IPCB) kanalen, FX size of
FX speed controleert, of indien de fader een master of intensity, size of speed is.
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Pagina selectie
MagicQ ondersteunt 500 playbackpagina's voor het recorden van verschillende Cue Stacks
voor verschillende nummers.
De NEXT PAGE en een PREV PAGE knoppen bepalen welke playbackpagina actief is, en
dus welke Cue de fysieke playbackfaders en knoppen bestuurt.
De NEXT PAGE en PREV PAGE toetsen bepalen welke playback pagina actief is, en
bepalen welke Cue stacks onder controle staan van de fysische playback faders.
Het huidige paginanummer en naam wordt weergegeven in de status display van het touch
screen. De huidige pagina kan eveneens gewijzigd worden via het Page venster, door het
selecteren van een nieuwe pagina, of door het drukken van PAGE en ingeven van het
paginanummer via het numerieke klavier.
Wijzigen van de huidige pagina, terwijl er playbacks actief zijn, wijzigt niets aan de uitgang
van deze playbacks, de playbacks blijven behouden tot wanneer ze vrijgegeven worden.
Het is mogelijk de Cue stacks zo in te stellen, in de Cue stack opties, dat ze geactiveerd en
gereleased worden bij het wijzigen van de pagina. Wanneer een cue stack ingesteld is om te
releasen bij een pagina wissel, dan zal ingedrukt houden van de S toets van de playback, bij
het wisselen van de pagina, de release van de cue stack tegenhouden.
De volgende pagina kan voorgeladen worden in het Page venster door de cursor te
verplaatsen naar het gewenste item in het Page venster en drukken van de PRELOAD PAGE
soft toets. De voorgeladen pagina zal aangegeven worden in de status display boven PB1 tot
PB5. Drukken van Next Page gaat naar de voorgeladen pagina.
De voorgeladen pagina kan ook geladen worden via de klavier syntax <Page><number>*.
Dus Page 34 * plaatst pagina 34 klaar, drukken van Next Page gaat naar pagina 34.
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.
Huidige playback
De huidige playback is diegene met een oplichtende SELECT toets. De huidige playback
wordt gebruikt door het cue en Cue stack venster, om te bepalen welke cue en Cue stack er
getoond of gewijzigd wordt.
U kunt de huidige playback op gelijk welk moment wijzigen door het drukken van de SELECT
toets van de playback, van diegene die u als huidige playback wil.
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Druk de SELECT toets van een playback tweemaal snel na elkaar om de playback te
selecteren en om het Cue stack venster automatisch te openen, zodanig dat u de inhoud van
de Cue stack kunt bekijken/wijzigen.
Druk de SELECT toets van een playback driemaal snel na elkaar om de playback te
selecteren en om het Cue stack venster automatisch te openen in Options View.
Soms wilt u dat huidig geselecteerde fader automatisch de fader is waar laatst een wijziging
aan gebeurde. Dit kan ingesteld worden via het Setup venster door de “Current Playback
follows last touched” optie op YES te plaatsen.
Playbacks over meerdere pagina’s
Meerdere playbacks kunnen tegelijk geactiveerd worden van op verschillende pagina’s. Het is
niet mogelijk om tegelijkertijd playback 1 te activeren op pagina 1 en playback 1 op pagina 2.
Om twee cue stacks op één playback te activeren, zie Page Holdover hieronder.
Het is mogelijk om tijdelijk een playback te transfereren die actief is op een andere pagina om
zo een playback te deblokkeren. Druk SHIFT + SEL om transfer te activeren, selecteer dan
de S toets van de playback die u wenst te transfereren, gevolgd door de S toets van de
bestemming.
Transfer is enkel en alleen mogelijk wanneer een playback actief is. Eens een transfer
uitgevoerd is kan de originele playback gebruikt worden om te draaien vanop een andere
pagina. Wanneer de getransfereerde playback released is, keert deze terug naar zijn
originele playback.
Page Holdover
Vanaf v1.8.2.0 ondersteunt MagicQ 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.
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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. De cue stack macro R1000 released ook
alle holdover cue stacks, identiek aan ALT + RELEASE. Releasen van alle playbacks 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.
In Two page holdover mode, Cue Stacks ingesteld op Activate on Page Change, zullen nu
geactiveerd worden ongeacht of andere Cue-stacks actief zijn op die playback. Als er al twee
Cue Stacks actief zijn, wordt de oudste lopende Cue Stacks automatisch gereleased.
De cue stack Macro R999 kan ook worden gebruikt om holdover Cue Stacks te releasen voor
deze playback.
Playback banking
MagicQ ondersteunt playback banking om toegang te krijgen tot de verschillende playbacks.
Op Compact consoles bestaat de hoofdbank uit 10 fader playbacks PB1 tot PB10. Op de
MQ500 bestaat het uit fader playbacks PB1 tot PB15 en button playbacks PB16 tot PB30.
Extra playbackbanken zijn toegankelijk via respectievelijk de Extra Wing en Stadium Wing.
Op de MQ500M bieden de gemotoriseerde faders toegang tot zes verschillende
playbackbanken. De eerste playbackbank bestaat uit PB1 tot PB15 bij fader-playbacks en
PB16 tot PB30 bij encoder-playbacks. De tweede playbackbank bestaat uit PB31 tot PB45 bij
fader-playbacks en PB46 tot PB60 bij encoder-playbacks
Playbackbanken verschillen van playbackpagina's. Playbackpagina's worden meestal
gebruikt voor nummers (songs), terwijl playbackbanken toegang geven tot verschillende
playbacks binnen dezelfde pagina.
Zie MQ500M Playback banking.
Manuele bediening
Rechts van de 10 playbacks is de manuele bediening sectie, bestaande uit een manuele
fader, vier toetsen (STOP, GO, FWD, BKWD) en een extra grote GO toets onder de fader.
Deze sectie bedient de huidige playback, dit is de playback waarvan de SELECT toets
oplicht.
Drukken van de SELECT toets geassocieerd met een playback, zorgt ervoor dat de playback
de huidige playback wordt en bediend kan worden door de manuele sectie.
Wanneer een playback bediend wordt door de manuele sectie, werken de playback faders en
toetsen nog steeds normaal zodat de HTP waardes kunnen ingesteld worden via de fader en
de playback kan volledig open gestuurd worden via de FLASH toets. De manuele sectie
voorziet in extra controle functies bovenop deze beschikbaar bij elke playback.
De GO en PAUSE toetsen in de manuele sectie hebben dezelfde functies als de GO en
STOP toetsen bij elke playback. De FWD en BKWD toetsen bladeren doorheen de Cue stack
zonder te faden. De extra grote GO toets, onder de manuele fader is ontworpen voor
theaterstijl weergave en heeft dezelfde functie als de GO toets bij elke playback.
Indien meerdere SELECT toetsen ingedrukt gehouden worden, dan kunnen de Go, Pause,
Fast Forward en Fast Back toetsen, in de manuele controle sectie, gebruikt worden voor
controle van meerdere Playbacks simultaan.
De manuele fader verschilt t.o.v. alle andere faders op deze manier dat hij het verloop van de
huidige CUE regelt i.p.v. het HTP level van de Cue stack. Dit laat toe een cue manueel te
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faden, de waarde van de manuele fader vertegenwoordigt het percentage dat de fade is
volbracht, van 0% tot 100%.
De manuele fader geeft u de mogelijkheid te crossfaden in een Cue stack. Om de manuele
cross fade te starten, houdt de SELECT toets ingedrukt van de playback en beweeg de
cross-fader. Het display venster zal “pickup” tonen tot wanneer de cross-faders waarde
overeenkomt met de huidige positie in de fade, dan zal het wijzigen naar “manual”. U kunt
ook een manuele cross-fade starten op de huidig geselecteerde playback door de SHIFT
toets ingedrukt te houden en de cross-fader te verplaatsen.
Als de fader op zijn einde komt, zal de Cue stack overgaan naar de volgende cue.
Goto
De GO toetsen in de manuele sectie kunnen ook gebruikt worden om direct naar een Cue-id
te springen in een Cue stack. Geef het Cue-id nummer in druk de GO toets in de manuele
sectie.
Het is ook mogelijk om een Goto en dan een Preload van de volgende stap uit te voeren, van
de volgende stap in het Cue stack venster.
Manuele Split Cross-fade
Twee faders kunnen toegewezen worden als theaterstijl split cross-fade masters.
Wanneer geactiveerd in het setup venster, worden playbacks 9 en 10 XFADE masters voor
manuele fade in en fade out. Drukken van de pauze toets van playback 9 of 10 brengt de
huidige playback onder manuele controle.
De twee faders kunnen dan gebruikt worden om elke nieuwe cue in te faden met aparte
controle van fade in en fade out.
Drukken van de GO toets van playback 9 of 10 plaats de huidige playback terug in normale
uitvoeringsmode. Wanneer geactiveerd kunnen faders 9 en 10 niet gebruikt worden als
normale playbacks.
Rate sub-master
Het is mogelijk om in het setup venster de manuele cross-fade functie in te stellen als een
snelheids sub-master ter controle van uitvoeringssnelheid van de huidige playback, of de
globale uitvoeringssnelheid van alle playbacks. De snelheid wordt getoond rechts onderaan in
de status display van 0% tot oneindig. De fader dient ingesteld te worden op 50% voor
normale werking.
De opties zijn:
•
•
•
•
•
•

Rate Master
Global Rate Master
Cue stack Rate Master
Cue stack Global Rate Master
Club Master
Tested Stacks Rate Master

De Rate Master en Global Rate Master beïnvloeden zowel de Cue stack times als de FX
times. De Cue stack Rate Master en Cue stack Global Rate Master controleert enkel de
snelheid van de Cue stack (niet het FX dat er eventueel inzit).
De Club Master heeft invloed op zowel Cue Stack times, FX Times, Pixel FX Times en Cue
Stack in het Execute venster.
Tested Stacks Rate Master: enkel Cue stack in Test uit het Execute venster of externe
getriggerde worden beïnvloed door de snelheidswijzigingen.
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Tap to Time
Het is mogelijk om de chase speed of FX speed te wijzigen door middel van Tap to Time.
Houdt de S-toets van de playback ingedrukt en druk dan de soft toets Y (3e soft toets aan de
rechterzijde van het touch screen).
Indien de huidige stap in de Cue stack is ingesteld op Chase Timing, dan zal de Chase speed
gewijzigd worden. Indien de stap is ingesteld op Cue Timing, dan zal de FX speed van elk FX
in de huidige Cue gewijzigd worden.
Indien een Cue stack is ingesteld als Chase Timing, dan kan de GO-toets ook gebruikt
worden voor Tap to Time. Denk er aan dat dit enkel en alleen werkt voor Chases wanneer de
optie “Go Jumps Out of Loop” is ingesteld op “No”.
Het is eveneens mogelijk om de S-toetsen of de GO toetsen te configureren om de Tap to
Time uit te voeren in Setup – View Settings – Playbacks – Tap to Time Button.
Tap to Time kan ook getriggerd worden via Autom events.
De remote input kan ook ingesteld worden om steeds de huidige geselecteerde playback te
tappen.
Het is mogelijk om de GO toets, in de Master Crossfade sectie in Setup – View Settings –
Playback Crossfade button function, in te stellen 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.
Global tap to Time
Wanneer de Crossfade Button function ingesteld is op “Global Tap to Time”, dan zal de
absolute snelheid van alle actieve playbacks gecontroleerd kunnen worden. Dit is ook
mogelijk via een Global Tap toets in het execute venster.
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, dan de FX snelheid,
de geprogrammeerde snelheid van de cue stack of zal gewijzigd worden. De
geprogrammeerde snelheid wordt dan gewijzigd door de relatieve speed controllers, 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.

16.5. Playback venster
Het playback venster voorziet in het beheer van alle 202 playbacks ongeacht hoeveel
fysische wings er aangesloten zijn. Dit verzekert dat shows die zullen runnen op consoles met
wings, kunnen geprogrammeerd worden op een PC zonder wings. Het voorziet ook in een
ideale manier om uw show controle uit te breiden door gebruik te maken van virtuele
playbacks.
Het playback venster toont een toets voor elk van de 202 playbacks. Bij compact consoles
start dit met de 10 hoofd playbacks en de 8 wings, elk met 24 playbacks.
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Bij een MQ500 zijn er 15 hoofd playback faders, met 15 playback toetsen erboven en dan de
wings met elk 24 playbacks.
Op de MQ500M zijn er 15 hoofd playback faders, met de 15 encoder-playbacks erboven, zes
keer herhaald voor zes playback-banken van 30 playbacks. Hierna volgt een bank van 12 die
wordt gebruikt voor de 4x3 Execute-knoppen wanneer ze zijn ingesteld op Playbacks.
De encoder links bovenaan wordt gebruikt om te selecteren welke pagina er getoond wordt.
Dit is volledig los van de pagina gebruikt voor de fysische playbacks. Dus kunt u de fysische
playbacks instellen op een pagina, terwijl u playbacks bekijkt en wijzigt op een andere pagina.
Cues kunnen bewaart worden in één van deze playbacks, op dezelfde manier als hoe ze
opgeslagen worden in een echte playback. Na het drukken van de RECORD, i.p.v. het
selecteren van een playback SELECT toets, drukt u de gewenste toets in het playback
venster.
Testen van playbacks
Elke playback kan getest worden, door het drukken van de gewenste playback toets in het
playback venster. Dit heeft hetzelfde effect als de fysische fader verplaatsen van 0 naar
100%. Opnieuw drukken van de toets, brengt de fader terug naar nul. Wij zullen naar dit
verwijzen als een virtuele playback.
U kunt fysische playbacks en virtuele playbacks simultaan gebruiken, hoewel indien u een
virtuele playback activeert voor een actieve fysische playback, dan zal het resultaat afhangen
van het feit dat beide playbacks zich al dan niet op dezelfde pagina bevinden. Indien ze zich
op dezelfde pagina bevinden, dan zal de playback geactiveerd worden en de waarde
aannemen van de hoogst ingestelde fysische of virtuele playback. Indien ze zich niet op
dezelfde pagina bevinden, dan wordt de fysische playback niet beïnvloedt door de virtuele
playback. Dit omdat enkel één Cue stack kan runnen op een playback.
Gebruik de View Faders soft toets om het Playback venster te wijzigen in faders i.p.v.
toetsen. De faders kunnen dan op en neer geschoven worden door middel van het touch
screen/muis. Dit laat een volledige controle toe van virtuele playbacks. De Go, Pause en
Release soft toetsen laten eveneens onmiddellijke controle toe van de virtuele playbacks.
U kunt een virtuele playback als huidige playback plaatsen door het drukken van de SELECT
toets en dan de gewenste virtuele playback te selecteren in het playback venster. Dit zorgt
ervoor dat de Cue stack van de virtuele playback kan onder controle genomen worden,
inclusief wijzigingen van de cue en Cue stack parameters.
In het Playback venster is er een softtoets relaease all test Cues, Cue stacks en playbacks.
Dit released geen playbacks die geactiveerd zijn via de echte faders of toetsen. Deze functie
is eveneens beschikbaar via een short-cut CTRL + RELEASE.
Een naam toekennen aan een playback
Playbacks kunnen een naam toegewezen krijgen in het Playback venster zoals elk ander
venster item.
Kopiëren en verplaatsen van playbacks
Playbacks kunnen verplaatst en gekopieerd worden in het playback venster, juist zoals elk
ander venster item. U kunt ook het playback pagina venster wijzigen tussen in het selecteren
van de bron en het doel, om op deze manier kopiëren en verplaatsen tussen pagina’s
mogelijk te maken.
Wanneer een playback wordt verplaatst, zullen alle Cue Stacks van playbacks op dezelfde
pagina die Cue Stack macro's hebben die verwijzen naar die playback, geüpdatet worden om
te verwijzen naar de bestemming playback. Dit heeft alleen invloed op playbacks op dezelfde
pagina - Cue Stack macro's van Cue Stacks op verschillende pagina's of in het Execute
venster zullen niet bijgewerkt worden.
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Wanneer een playback gekopieerd wordt naar een andere playback, wordt de Cue stack van
de bron playback gekopieerd (d.w.z. een nieuwe Cue stack wordt gegenereerd) naar de doel
playback. Standaard worden de cues, welke de Cue stack maken, niet gekopieerd, beide Cue
stacks refereren naar dezelfde cues. Dit betekent, bijvoorbeeld dat u verschillende kopijen
kan maken van een chase, elk met dezelfde cues maar met verschillende chase snelheden.
U kunt een niet gekoppelde kopie van Cue stacks forceren door de SHIFT toets ingedrukt te
houden wanneer u de COPY toets indrukt en dan Unliked te selecteren. Dit forceert dat de
Cue stack en zijn cues gekopieerd worden.
Verwijderen van playbacks
Playbacks kunnen verwijderd worden in het playback venster, identiek zoals het verwijderen
van om het even welk ander venster item.
Playback Rate (Playback snelheid)
Het is mogelijk om de Playback rate in te stellen van een Playback met encoder X in het
Playback venster. Druk de S toets van de gewenste playback om te bepalen welke playback
u wilt wijzigen.
Standaard is de Playback rate gelockt op 100%. Druk de X soft toets om wijzigingen mogelijk
te maken. De Playback rate wordt in % getoond voor elke hoofdplayback indien deze
verschillend is van 100%.
De Playback rate wordt opgeslagen in de show file, zodat de snelheid blijft bestaan na een
reset of uit- en inschakelen van het toestel.
Globale Playback snelheid kan ingesteld worden gebruikmakend van de Y soft toets op een
gelijkaardige manier.
Indien u accidenteel playback rates ingesteld hebt, dan kunt u alle playback rates resetten
naar 100%, door gebruik te maken van de toets RESET ALL RATE.
Controleren van actieve playbacks
Playbacks kunnen slechts op één pagina tegelijkertijd actief zijn. Om te kijken op welke
pagina een playback actief is drukt u op de “View Active” soft toets.
In dit venster, worden de actieve playbacks getoond met de pagina waarop ze actief zijn. De
bovenste soft toetsen, GO, PAUSE en RELEASE kunnen gebruikt worden op de actieve
playbacks. Playbacks die niet actief zijn tonen de cue stack die zou geactiveerd worden,
indien de playback actief was.
Om terug te keren naar de huidige pagina drukt u soft toets C “View Cur Page”.
Verplaatsen van playbacks voor alle pagina’s
Het is mogelijk om playbacks te verplaatsen op alle pagina’s naar een nieuw
playbacknummer. Dit is vooral handig bij het converteren van een show van een Compact
console (10 hoofdfaders) naar een MQ500 (15 hoofdfaders).
Druk op de soft toets “View All”. In vorige versies was dit soft toets B.
Het is mogelijk om meerdere playbacks (en pagina's) tegelijk te verplaatsen.
Move verplaatst nu de Cue Stacks op alle pagina's naar de nieuwe playback. Het is ook
mogelijk om te kopiëren en te verwijderen - maar wees voorzichtig!
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16.6. Bank pagina’s
Banken van playbacks kunnen op verschillende pagina's werken. Dit is een zeer krachtige
functie, omdat het toestaat dat de playbacks worden opgesplitst in afzonderlijke secties,
zonder dat alle playbacks op dezelfde pagina moeten staan.
Dit biedt een aanzienlijke flexibiliteit bij het afspelen van shows - de ene bank kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om traditionele lampen te bedienen, terwijl een andere bank kan
worden gebruikt om moving heads te besturen. Het veranderen van de pagina van de par
lampen zou de pagina van de moving heads niet veranderen.
Standaard beïnvloeden de paginaknoppen in het hoofdgedeelte alle playbacks, terwijl de
knoppen op alle andere banken alleen die bank beïnvloeden. Als u van plan bent een
bankgedeelte afzonderlijk te bedienen, kunt u vermijden dat de hoofdpaginaknoppen die
bankgedeelte beïnvloeden. Selecteer in het installatievenster VIEW SYSTEM, VIEW WINGS.
Playback wings ondersteunen 24 playbacks verdeeld in twee banken (rijen) van 12 playbacks
die de bovenste en onderste banken worden genoemd. Elke afspeelbank heeft afzonderlijke
NEXT PAGE- en PREV PAGE-knoppen.
Voor elke bank kunt u aangeven aan welke paginaknoppen de bank is gekoppeld. Om een
sectie onafhankelijk van andere paginaknoppen te bedienen, stelt u de koppeling in op
zichzelf. Om bijvoorbeeld de bovenste bank van Wing 1 onafhankelijk te bedienen, zet u de
bovenste bankkoppeling op Wing 1 upper.
U kunt ook meerdere wing banken aan elkaar binden om één set paginaknoppen te
gebruiken. Dus als u wilt dat beide banken van een wing met 1 set knoppen werken, dan kunt
u de “Tie” configureren om dit te doen.
Wanneer u op de knoppen NEXT PAGE of PREV PAGE drukt, verandert het LCD-scherm
tijdelijk om het huidige paginanummer aan te geven.
U kunt naar een Wing Playback-pagina springen door een paginanummer in te voeren,
vervolgens de Wing NEXT PAGE-knop ingedrukt te houden en op de Wing PREV PAGEknop te drukken.

16.7. Default Cue stack
Cue stacks kunnen zo ingesteld worden dat ze verschijnen op alle pagina’s van een
playback. Om deze functie te gebruiken, bewaart u een Cue stack op pagina 1 en dan in het
playback venster plaatst u “Default Cue stack” op “On” voor de geselecteerde playback.
De Cue stack op pagina 1 verschijnt dan op alle pagina’s waaran er nog geen Cue stack
toegewezen is.

16.8. Synchroniseren van Playbacks
Het is mogelijk om Cue stacks te synchroniseren op twee of meer Playbacks. Stel de “Sync
next playback to this one” optie in. MagicQ laat de Cue Id’s overeenkomen in de Cue stack
zodat het mogelijk is om een verschillend aantal cues te hebben in de stack. Indien er geen
cue id overeenkomst is in de volgende Cue stack, dan zal deze op zijn huidige cue blijven.
Het is mogelijk om meerdere playbacks te syncen met één master playback door de optie
“Sync next playback to his one” in te stellen op de master en de daarop volgende Cue stack,
behalve op de laatste in de rij. MagicQ probeert de cue id’s te laten overeenkomen, binnen
elke Cue stack, met de master Cue stack.

16.9. Set lijsten (Set lists)
Het is mogelijk een lijst te laden en te bewaren in het Page venster. Set lijsten zijn
eenvoudige tekstbestanden met een lijst van de pagina namen. Wanneer de set lijst geladen
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wordt, herrangschikt MagicQ de pagina’s zodat ze in dezelfde volgorde staan zoals in de lijst.
Pagina’s die niet voorkomen in de lijst (bijvoorbeeld diegene die vandaag niet worden
gebruikt) worden verplaatst tot na de pagina’s die in de lijst zijn opgenomen.
Om Set lijsten te gebruiken, dient u eerst alle pagina’s een naam te geven, in het Page
venster, volgens de song naam of de sectie naam. U kan dit dan bewaren als een Set lijst
door het drukken van de Save Set List softtoets, de file wordt nu bewaard in de show folder
met de extensie .txt. U kan deze aanpassen met een tekstverwerker (bijvoorbeeld Windows
Notepad) om de volgorde aan te geven. Laadt de Set lijst terug in MagicQ gebruikmakend
van de Load Set List softtoets.
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17. Cue stack opties

Het Cue stack venster heeft 3 sub-vensters - View Cue stack, View Options en View Defaults.
View Options toont de settings van de Cue stack van de huidige playback. Wijzigen van deze
settings heeft onmiddellijk effect op de huidige geselecteerde Cue stack.
View Defaults toont de settings die zullen gebruikt worden wanneer u nieuwe Cues en Cue
stacks record. Wijzigen van de settings in View Defaults heeft geen invloed op reeds
bestaande Cues of Cue stacks.
View Defaults bevat twee kolomen, één voor single step Cue stacks en één voor multiple step
Cue stackx. Wanneer de eerste Cue gerecord wordt in een Cue stack, dan worden de single
step defaults gebruikt. Wanneer een 2e Cue gerecord wordt in die Cue stack, dan worden de
Cue stack settings gewijzigd naar de multiple step defaults.

17.1. Faders
Fader activates stack (Fader activeert stack)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal bij het verplaatsen van de fader, naar een waarde hoger
dan 0, de Cue stack geactiveerd worden. Wanneer ingesteld op No, zal de fader de Cue
stack niet activeren.
De activatiedrempel staat standaard op 0. Het is een globale instelling welke ingesteld is in
Setup - View Settings - Hardware.
Fader releases stack (Fader geeft stack vrij)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal bij het verplaatsen van de fader naar de drempelwaarde
de Cue stack gereleased worden. Wanneer ingesteld op No, zal de fader de Cue stack niet
releasen.
De activatiedrempel staat standaard op 0. Het is een globale instelling welke ingesteld is in
Setup - View Settings (Weergave instellingen) - Hardware.
Fader controls HTP chans (Fader regelt HTP-kanalen)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de fader het level regelen van alle kanalen die gepatcht zijn
als HTP kanalen.
Wanneer ingesteld op No, dan zullen alle HTP kanalen geactiveerd worden op 100% van hun
level in deze playback, en het level van de fader negeren.
MagicQ personalities hebben normaal enkel en alleen de Intensity (dim) kanalen ingesteld als
HTP, alhoewel het soms handig kan zijn om heads zonder dimmer als HTP te patchen,
bijvoorbeeld rood, groen en blauw kanalen van led heads.
De fader regelt proportioneel van 0% tot 100% over de volledige lengte van de fader.
Indien de Cue een FX op HTP kanalen bevat, dan zal de grootte van het FX ook
proportioneel gereduceerd worden volgens het level van de fader.
Wanneer deze instelling op Yes staat, dan staan de andere "Fader controls" meestal
ingesteld op No.
Het globale intensiteitslevel van HTP kanalen wordt ook beïnvloed door de Grand Master en
de Sub Master en elke actieve Group Master.
Fader controls LTP (IPCB) chans (Fader regelt LTP (IPCB) kanalen)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de fader alle kanalen crossfaden die gepatcht zijn als LTP
kanalen, meestal is dat alles behalve de intensiteit (dimmer).
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Wanneer de fader ingesteld is op 0%, dan zijn de LTP kanalen niet geregeld door deze Cue
stack. Wanneer de fader verplaatst wordt boven 0 dan zal MagicQ de LTP kanalen
crossfaden naar de waarde opgeslagen in de Cue en dit volgens de positie van de fader.
Wanneer de fader ingesteld is op 100% dan zullen de LTP kanalen exact zijn zoals
opgeslagen in de Cue.
MagicQ crossfades de LTP kanalen vanaf de waarde waarop ze stonden, alvorens dat de
fader boven 0 geplaatst werd = de huidige waarde van deze kanalen. Dit zullen ofwel de
waardes zijn van andere Cue stacks, of indien geen andere Cue stacks deze LTP kanalen
aansturen, de default waardes.
Wanneer deze instelling op Yes staat, dan staan de andere "Fader controls" meestal
ingesteld op No.
Indien de instelling Fader regelt HTP is ingesteld op No, en de instelling Geavanceerd, alle
kanalen geregeld als LTP is ingesteld op Yes, dan zal MagicQ alle kanalen crossfaden die
normaal HTP zijn en ook deze zoals intensiteit.
Fader blocks FX on LTP chans (Fader blokkeert FX op LTP kanalen)
Indien ingesteld op Yes, blokkeren alle LTP-kanalen die onder controle van de fader staan
ook FX van andere playbacks volgens het niveau van de fader - bij 100% blokkeren ze FX
volledig
Indien ingesteld op No, zullen alle FX van de andere playbacks blijven draaien zonder
verandering.
Fader controls Absolute chans (Fader regelt absolute kanalen)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de fader de waarde van alle LTP kanalen op een absolute
manier regelen. Wanneer de fader ingesteld is op 0%, dan zijn de kanalen op 0%, wanneer
fader op 100%, dan bevinden de kanalen zich op de geprogrammeerde waarde. Dit laat
directe controle toe van de attributen van de fader.
Dit is te vergelijken met Fader Controls LTP (IPCB) chans (Fader regelt LTP (IPCB) kanalen),
behalve dat de crossfade steeds start vanaf 0% i.p.v. de waarde van de andere playbacks.
Fader controls FX size (Fader regelt FX grootte)
Wanneer deze instelling is ingesteld op Yes dan zal de fader de size (grootte) regelen van het
lopende FX in de Cue stack. Dit houdt het FX van de huidige Cue in en ook elke FX dat
getracked is van voorgaande Cues in de Cue stack.
Wanneer de fader ingesteld is op 100%, dan zal de FX size identiek zijn aan de gerecorde FX
size in de Cue, verlagen van de fader reduceert de size tot er geen FX size (geen FX) meer is
en 0% bereikt.
Fader controls FX size beïnvloedt FX'en op elke attribuut.
Wanneer ingesteld op Yes dan dienen de andere "Fader controls" (Fader regelt) instellingen,
behalve "Fader controls speed" (Fader regelt FX snelheid) ingesteld te zijn op No.
Fader controls FX speed (Fader regeltFX snelheid)
Wanneer deze instelling is ingesteld op Yes, dan zal de fader de speed (snelheid) regelen
van het lopende FX in de Cue stack. Dit houdt het FX van de huidige Cue in en ook elke FX
dat getracked is van voorgaande Cues in de Cue stack.
Wanneer de fader ingesteld is op 100% dan zal de FX snelheid identiek zijn aan de
gerecorde FX snelheid in de Cue, verlagen van de fader reduceert de snelheid tot er geen FX
snelheid (geen FX) meer is en 0% bereikt.
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Fader controls FX speed (Fader regelt FX snelheid) beïnvloedt FX'en op elke attribuut.
Wanneer ingesteld op Yes, dan dienen de andere "Fader controls" (Fader regelt) instelligen,
behalve "Fader controls size" (Fader regelt FX grootte) ingesteld te zijn op No.
Fader controls manual crossfades (Fader regelt manuele crossfades)
Indien ingesteld op Ja, voert de fader een handmatige crossfade uit op de Cue Stack, op
dezelfde manier als de speciale handmatige crossfader.
Dit maakt het mogelijk om meerdere Cue Stacks handmatig te crossfaden.
Alle andere instellingen voor "Fader controls", met name "Fader controls HTP" moeten
worden ingesteld op Nee, anders zullen er onvoorspelbaar resultaten zijn.
Fader controls timing
Deze instelling regelt de tijden van Cue Stack-stappen.
Als de fader op 0 staat, snapt de Cue Stack met 0 tijd, terwijl hij fade met 10 seconden
wanneeer hij volledig openstaat.
Als de Cue split-tijden heeft, wordt de split-tijden gerespecteerd binnen de algehele fade-tijd
die door de fader is ingesteld.
Fader controls audio volume
Indien ingesteld op Yes, heeft het niveau van de fader invloed op het volume van alle audio
die wordt afgespeeld vanuit zowel de "Audio File" Cue Stack optie en "Audio" velden van de
Cues, binnen de gegeven Cue Stack.
Fader jumps to Cue Step (Fader springt naar cue stap)
Indien ingesteld op Yes en de Cue Stack heeft meerdere stappen, dan zal het verhogen van
de fader door de Cue Stack gaan - bij 0% zal hij op stap 1 staan en bij 100% zal hij op de
laatste stap staan.
Encoder mode
Op Stadium-consoles kunnen de playback-encoders voor veel verschillende functies worden
gebruikt, waaronder:
• Intensiteit (HTP-kanaalbesturing)
• LTP-kanaalbediening
• FX-size
• FX-speed
• FX-speed en FX-size
• Rate (nog niet geïmplementeerd)
• Tijd (nog niet geïmplementeerd)
Wanneer cues worden gerecord in Execute Playbacks (bijv. PB16 tot PB30) zullen de
encoders standaard de functie van de Cue Stack op die playback besturen. De gebruiker kan
de Encoder-mode kiezen om te bepalen welke functie de encoder heeft. De huidige status
van de encoder wordt weergegeven in de playbacklegende.
Als cues worden gerecord in een Playback Fader en er is geen Cue Stack toegewezen aan
de Execute Playback hierboven, dan zal de encoder van de Execute Playback automatisch
elke encoderfunctie aannemen die is ingesteld op de Playback Fader. Dit betekent dat het
bijvoorbeeld gemakkelijk is om een FX Cue te recorden op een Playback Fader en de
encoder erboven te gebruiken om de snelheid te regelen.
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Control type
Op Stadium consoles is het mogelijk om ervoor te kiezen om één of meer verschillende
playbacks te besturen of zelfs een aparte Cue Stack te besturen, in welk geval de encoder
niet gerelateerd is aan de specifieke playback. De volgende opties zijn beschikbaar via Cue
Stack options, Fader tab, Encoder Mode:
• This Playback (Deze playback)
• Other Playback (Andere Playback)
• All Playbacks on this Bank (Alle playbacks op deze bank)
• All Playbacks on this Page (Alle All Playbacks op deze pagina)
• Other Cue Stack (Andere cue stack)
Indien ingesteld op Other Payback, wordt de Playback ID gespecificeerd in de optie Control
Item.
Indien ingesteld op Other Cue Stack dan wordt de Cue Stack ID gespecificeerd in de Control
Item optie. Als de encodermode 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 Stackopties wordt deaz 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.
Control item
Op Stadium-consoles specificeert de Playback ID of Cue Stack ID wanneer Control type is
ingesteld op Other Playback of Other Cue Stack.

17.2. Buttons
Flash activates stack (Flash activeert stack)
Wanneer ingesteld op Yes, zal het drukken van de flash toets de Cue stack activeren en het
level van de playback instellen op 100%.
Wanneer ingesteld op No, zal drukken van de flash toets het level van de playback instellen
op 100%, maar de Cue stack niet activeren.
Het globale intensiteitslevel van HTP kanalen wordt ook beïnvloed door de Grand Master en
de Sub Master en elke actieve Group Master. De Sub Master kan in Setup geconfigureerd
worden als Add swap Master.
Flash releases stack (Flash geeft stack vrij)
Wanneer ingesteld op Yes, zal het loslaten van de flash toets de Cue stack vrijgeven en het
level van de playback instellen op 0%.
Wanneer ingesteld op No, zal loslaten van de flash toets het level van de playback instellen
op 0%, maar de Cue stack niet vrijgeven.
Opmerking: indien de optie Fader Activates Stack is ingesteld op Yes, dan is het vrijgeven
van de playback ook afhankelijk van de fader. Indien de playback geactiveerd werd door het
verplaatsen van de fader, dan zal het drukken en loslaten van de flash toets de playback niet
vrijgeven. In dit geval zal de playback enkel vrijgegeven worden door de fader naar beneden
te brengen of door het drukken van de Rel toets.
Dit laat toe de flash toets te gebruiken om een Cue in te voegen die niet geactiveerd was door
de fader, en dat u tevens een Cue kunt invoegen op 100% welke reeds geactiveerd was door
de fader op een lager level.
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Flash always swaps (Flash wisselt steeds)
Wanneer ingesteld op Yes, zal drukken van de flash toets altijd fungeren als een swap
(wissel) in plaats van een Add (toevoeging).
Wanneer de toets ingedrukt wordt zal de intensiteit van alle andere playbacks op 0%
geplaatst worden. Wanneer de toets losgelaten wordt dan zullen alle andere playbacks
hersteld worden naar hun vorig level.
Wanneer deze optie is ingesteld op Yes, dan zal de led in de flash toets altijd rood branden.
Flash acts as Go/Pause (Flash fungeert als Go/Back)
Wanneer ingesteld op Yes, zal drukken van de flash toets fungeren alsof de Go toets gedrukt
werd en drukken van shift + de flash toets reageert als drukken van de Back toets. Wanneer
ingesteld op deze manier zal de toets niet meer werken als een flash toets.
Wanneer ingesteld op No, zal de Flash toets werken als een normale flash toets.
Ingedrukt houden van de Shift en drukken van de flash zal een Pause uitvoeren i.p.v. een Go.
Wanneer ingesteld op Yes, worden de instelling "Flash activates Stack" (Flash activeert
stack), "Flash releases Stack" (Flash geeft stack vrij) en "Flash toggles" (Flash schakelt)
genegeerd.
Flash acts as Flash + Go (Flash fungeert als Flash + Go)
Wanneer ingesteld op Yes, dan werkt de flash toets zowel als flash en als Go toets.
Drukken van de flash toets voert de Go functie uit, dit zal de Cue stack activeren, of indien de
Cue stack reeds actief is, zal er naar de volgende stap gegaan worden. Op het zelfde
ogenblik zal de flash toets op de normale manier werken, en het level van de playback op
100% plaatsen.
Loslaten van de flash toets zal het level van de playback op 0% plaatsen, of indien de fader
op een bepaalde positie staat, het level van de fader.
Ingedrukt houden van de Shift en drukken van de flash toets zal een Flash + Back uitvoeren.
Normaal wanneer "Flash acts as Flash + Go" ingesteld is op Yes, dan moet de instelling
"Flash Releases Stack" (Flash geeft stack vrij) ingesteld zijn op No. Indien de optie "Flash
Releases Stack" is ingesteld op Yes, dan zal bij het loslaten van de flash toets ook de
playback vrijgegeven worden, tenzij de fader boven 0% staat.
Wanneer ingesteld op Yes, wordt de instelling "Flash acts as Go/Pause" genegeerd.
Flash toggles (Flash schakelt)
Wanneer ingesteld op Yes dan zal de flash toets werken zoals een schakelaar i.p.v. een
flash. De eerste maal drukken van de toets zal de playback activeren, opnieuw drukken van
de toets zal de playback vrijgeven.
Wanneer deze optie ingesteld is en de playback is actief, dan zal de led in de flash toets
knipperen om aan te geven dat de toets ingeschakeld is.
Wanneer ingesteld op Yes worden de settings "Flash activates Stack" (Flash activeert stack),
"Flash releases Stack" (Flash geeft stack vrij) genegeerd.
Flash acts like fader Flash werkt als fader)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de flash toets hetzelfde effect hebben alsof de fader tijdelijk
naar 100% gebracht wordt. Dit is bruikbaar om de flash toets toe te laten andere attributen
dan intensiteit aan te sturen.
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Bijvoorbeeld indien de fader ingesteld is op Control FX Size, dan zal drukken van de flash
toets het effect hebben alsof de fader volledig naar boven geplaatst werd, dus FX grootte
100%.
Go jumps out of loop (Go springt uit de loop)
Deze instelling beïnvloedt Cues die ingesteld zijn op Chase timing en in loop staan.
Wanneer ingesteld op Yes, zal drukken van de Go de loop verlaten en springen naar de Cue
juist achter deze die de loop terugkoppelt.
Wanneer ingesteld op No, zal drukken van de Go toets één stap voorwaarts gaan in de
chase.
Go stop/starts
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal drukken van de Go een Cue stoppen die al lopende is of
de Cue starten die gestopt is.
Wanneer ingesteld op No, zal drukken van de Go de volgende Cue starten.
Go uses Exec Grid 1 (Go gebruikt Exec raster 1)
Hierdoor kan de GO-knop op Playbacks 1 tot 10 de eerste tien items in Exec Grid 1 besturen.
Indien ingesteld op Yes, schakelt u door op de GO-knop te drukken het Exec Grid-item dat
overeenkomt met deze playback, bijvoorbeeld GO op playback 2 zet item 2 in Execute Grid 1
aan/uit.
Indien ingesteld op No, werkt de GO-knop normaal.
Pause swaps (Pauze wisselt)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal de Pause toets fungeren als een flash toets in swap
mode.
Drukken van de Pause toets zal de playback op 100% plaatsen en de intensiteit van alle
andere playbacks zal ingesteld worden op 0%. Wanneer deze toets losgelaten wordt, dan
zullen alle andere playbacks weer op het level van daarvoor geplaatst worden.
Dit laat toe dat een playback zowel een Add als een Swap toets heeft.
Pause releases (Pauze geeft vrij)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de Pause toets de cue stack releasen.
Pause uses Exec Grid 1 (auze gebruikt Exec raster)
Hierdoor kan de PAUZE-knop op Playbacks 1 tot 10 de items 11 tot 20 in Exec Grid 1
besturen.
Indien ingesteld op Yes, schakelt u door op de PAUZE -knop te drukken het Exec Grid-item
dat overeenkomt met deze playback, bijvoorbeeld PAUZE op playback 2 zet item 12 in
Execute Grid 1 aan/uit.
Indien ingesteld op No, werkt de PAUZE -knop normaal.

17.3. Function
Cue stack is an Intensity Master (Cue Stack is een Intensiteit Master)
Als deze instelling is ingesteld op Ja, gedraagt de Cue Stack zich als een intensiteitsmaster.
Het normale Cue-uitvoeringsgedrag van de Cue Stack is uitgeschakeld.
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De Group Id-instellingen specificeren de groep van kanalen die onder controle staan van de
intensiteitsmaster. De opgeslagen kanalen bijwerken, binnen de gespecificeerde groep, werkt
de kanalen, onder controle van de FX Intensity Master, bij.
Als het group ID ingesteld is op 0 of refereert naar een niet bestaande groep, dan zullen de
kanalen die zich in de eerste Cue bevinden, gebruikt worden om te bepalen welke kanalen
onder controle zijn van de Intensity Master. De actuele levels van de kanalen in de eerste
Cue zijn niet belangrijk, de kanalen moeten enkel een level hebben in de Cue.
Om de Intensity Master te activeren, moet u de GO toets drukken. Om de Intensity Master te
releasen moet de playback geselecteerd zijn en moet u de REL toets drukken. De buttons
settings "Flash activates Stack" en "Flash releases Stack" worden genegeerd. Om geen
ongewenste wijzigingen te krijgen in het Output level, dient de fader op 100% geplaatst te
worden alvorens deze te activeren of te releasen.
Wanneer de fader ingesteld is op 100%, dan heeft de Intensity master geen effect. Indien de
fader naar beneden verplaatst wordt, dan zullen alle gecontroleerde kanalen verlaagt worden
in intensiteit.
Normaal, wanneer deze setting ingesteld is op Yes, moeten de instellingen " Cue stack is a
Size Master" en " Cue stack is a Speed Master" ingesteld zijn op No.
Wanneer de instelling is ingesteld op No, dan gedraagt de Cue stack zich normaal.
Cue stack is a Size Master (Cue Stack is een grootte Master)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal de Cue stack zich gedragen als een FX Size Master. Het
normale gedrag van de Cue stack, zijnde uitvoeren van Cues, is uitgeschakeld.
Het group ID specificeert de groep van kanalen zijn die zich onder controle bevinden van de
FX Size Master. Updaten van de kanalen opgeslagen in de gespecificeerde group, update de
kanalen die onder controle zijn van de FX Size Master.
Indien het group ID ingesteld is op 0 of refereert naar een niet bestaande groep, dan zullen
de kanalen die zich in de eerste Cue bevinden, gebruikt worden om te bepalen welke kanalen
onder controle zijn van de FX Size Master. De actuele levels van de kanalen in de eerste Cue
zijn niet belangrijk, de kanalen moeten enkel een level hebben in de Cue.
Om de FX Size Master te activeren, moet u de GO toets drukken. Om de Size Master vrij te
geven moet de playback geselecteerd zijn en moet u de REL toets drukken. De buttons
settings "Flash activates Stack" en "Flash releases Stack" worden genegeerd. Om geen
ongewenste wijzigingen te krijgen in de FX Size, dient de fader op 100% geplaatst te worden
alvorens deze te activeren of te releasen.
Wanneer de fader ingesteld is op 100% dan is de FX Size identiek aan de geprogrammeerde
FX Size. Indien de fader naar beneden verplaatst wordt, dan zal van alle gecontroleerde
kanalen de FX Size verkleind worden tot op 0 bij 0%.
Een welbepaald kanaal kan enkel en alleen bediend worden van één FX Size Master.
Normaal, wanneer deze setting ingesteld is op Yes, moet de instelling "Cue stack is an
Intensity Master" ingesteld zijn op No. Het is mogelijk een Cue stack te hebben waarbij de
settings " Cue stack is a Size Master" en " Cue stack is a Speed Master" beiden ingesteld zijn
op Yes.
Wanneer de setting is ingesteld op No, dan gedraagt de Cue stack zich normaal.
Cue stack is a Speed Master (Cue Stack is a snlheid master)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal de Cue stack zich gedragen als een FX Speed Master.
Het normale gedrag van de Cue stack, zijnde uitvoeren van Cues, is uitgeschakeld.
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Het group ID specificeert de groep van kanalen zijn die zich onder controle bevinden van de
FX Speed Master. Updaten van de kanalen opgeslagen in de gespecificeerde group, update
de kanalen die onder controle zijn van de FX Speed Master.
Indien het group ID ingesteld is op 0 of refereert naar een niet bestaande groep, dan zullen
de kanalen die zich in de eerste Cue bevinden, gebruikt worden om te bepalen welke kanalen
onder controle zijn van de FX Speed Master. De actuele levels van de kanalen in de eerste
Cue zijn niet belangrijk, de kanalen moeten enkel een level hebben in de Cue.
Om de FX Speed Master te activeren, moet u de GO toets drukken. Om de Speed Master vrij
te geven moet de playback geselecteerd zijn en moet u de REL toets drukken. De buttons
instellingen "Flash activates Stack" en "Flash releases Stack" worden genegeerd. Om geen
ongewenste wijzigingen te krijgen in de FX Speed, dient de fader op 100% geplaatst te
worden alvorens deze te activeren of te releasen.
Wanneer de fader ingesteld is op 100% dan is de FX Speed identiek aan de
geprogrammeerde FX Speed. Indien de fader naar beneden verplaatst wordt, dan zal van alle
gecontroleerde kanalen de FX Speed verlaagd worden tot wanneer deze stopt bij 0%.
Een welbepaald kanaal kan enkel en alleen bediend worden van één FX Speed Master.
Normaal, wanneer deze setting ingesteld is op Yes, moet de setting " Cue stack is an
Intensity Master" ingesteld zijn op No. Het is mogelijk een Cue stack te hebben waarbij de
settings " Cue stack is a Size Master" en " Cue stack is a Speed Master" beiden ingesteld zijn
op Yes.
Wanneer de setting is ingesteld op No, dan gedraagt de Cue stack zich normaal.
Group ID (0 is not used) (Group ID (0 wordt niet gebruikt))
Deze instelling wordt gebruikt wanneer de Cue Stack een Intensity Master, FX Size Master of
FX Speed Master is. Het specificeert de te gebruiken groep voor de master.
Indien ingesteld op nul, gebruikt de Master de gegevens in de eerste Cue van de Cue Stack
om te bepalen welke heads worden bestuurd door de master.
Group attributes (Groep attributen)
Deze instelling wordt gebruikt wanneer de cue stack een FX Size Master of FX Speed Master
is en de GroupID verschillend van nul. Het specificeert welke attributen de FX Speed Master
of FX Size Master onder controle heeft voor de heads in de groep.
De groep attributen staat standaard op alle attributen. De opties zijn All, Pos, Pan, Tilt, Col
Int, Zoom.
Indien de Group ID nul is of invalid, dan wordt deze setting niet gebruikt en MagicQ gebruikt
dan de data in de eerste cue van de cue stack, om te bepalen welke heads en attributen
bedient worden door de master.
Cue stack is a Programmer master (Cue Stack is een Prog Master)
De playback met deze Cue stack werkt zoals een Programmer Master. De Programmermaster maakt niveaucontrole van de inhoud mogelijk van de programmer, op de fader en laat
u stappen tussen verschillende programmerstatussen.
Intensity Master to 200% (Intensiteit master tot 200%)
Wanneer een cue stack een intensity master ingesteld is op yes, dan zal de fader nu werken
van 0% tot 200% intensiteit. Boven de 100% zal het level bewaarde in de cue geboost
worden, hoewel het max level steeds 100% zal zijn.
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Col Tag (Kleuren label)
Als een Col Tag is ingesteld voor een Cue Stack, wordt die Col Tag weergegeven in de
playbacklegende boven de playback faders en -toetsen.
De RGB-leds op de MQ500- en Stadium Wing -playbacks kunnen worden ingesteld om de
kleur van de Col-tags weer te geven in Setup, View Setting, Windows, Playback Col-tags.

17.4. Activate/Release
Halt at last step (Stop op laatste stap)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de Cue stack stoppen op de laatste stap in de Cue stack.
Wanneer ingesteld op No, dan zal de Cue stack terugkeren naar de eerste stap na de laatste
stap.
Release after last step (Vrijgeven na laatste stap)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de Cue stack automatisch vrijgegeven worden nadat de
laatste stap in de Cue stack uitgevoerd is.
Wanneer ingesteld op No, dan moet de Cue stack manueel vrijgegeven worden.
Release resets to first step (Vrijgeven reset naar eerste stap)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de Cue stack steeds starten vanaf de eerste stap bij het
activeren van de Cue stack. De instelling "Release steps 1 step" wordt dan genegeerd.
Wanneer ingesteld op NO, zal de Cue stack de stap activeren op de welke hij vrijgegeven
werd.
Release steps 1 step (Vrijgeven stapt 1 stap verder)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de Cue stack geactiveerd worden op de stap volgend op de
stap (Cue) waar de Cue stack zich bevond bij het vrijgeven. Dus telkens zal de stap eentje
opgeschoven worden bij het vrijgeven.
Wanneer de setting "Release resets to first step" is ingesteld op Yes, dan heeft deze instelling
geen effect.
Release time (Vrijgavetijd)
Dit is de tijd waarop de kanalen vrijgegeven worden bij het vrijgegeven van de Cue stack
(gebruik makend van de REL toets of via de fader/flash toets). Het exacte gedrag is
afhankelijk van het feit dat kanalen al dan niet actief zijn in andere playbacks.
Intensiteit kanalen niet gebruikt in andere playbacks zullen uitfaden gebruikmakend van de
releasetijd.
De releasetijd beïnvloedt ook kanalen die vrijgegeven worden van Cue stappen in een Cue
stack stap, d.w.z. wanneer de Cue step optie "Rel oude kanalen" = yes (tracking is niet
ingesteld op LTP).
Deze instelling kan ook ingesteld worden in het End veld in View Cue in het Cue stack
venster.
Audio fades during release time
Als de cue-stack audioweergave is geactiveerd en de cue-stack een releasetijd heeft
geconfigureerd, zal de audio standaard in dezelfde tijd uitfaden.
Indien ingesteld op "No", wordt de audio aan het einde van de releasetijd snappen naar 0.
Indien ingesteld op "Yes", zal de audio faden in tijd met de releasetijd.
De standaard is "Yes"
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Release attributes (Vrijgeven attributen)
Deze instelling bepaalt welke attributen met de tijd worden gereleased/vrijgegeven wanneer
een Cue Stack met een tijd wordt vrijgegeven.
Individuele attribuuttypes - "Int", "Pos", "Col", "Beam" kunnen samen met combinaties worden
geselecteerd.
De standaardwaarde is "All", waardoor alle attrbuten uitfaden, behalve attributen die zijn
ingesteld op Instant.
Release Executes Last Step (Vrijgeven voert laatste stap uit)
Wanneer de playback vrijgegeven wordt, dan zal MagicQ de laatste stap van de cue
uitvoeren alvorens deze vrij te geven. Elke macro in de laatste stap van de cue stack zal ook
uitgevoerd worden.
Dit heeft invloed op alle vrijgaves, inclusief het vrijgeven via flash toets, fader naar 0% of de
RELEASE toets.
Dit kan gebruikt worden met een vrijgave tijd op de cue stack om zo een fade out te bekomen
van een andere look wanneer de cue stack vrijgegeven wordt.
Activate on page change (Activeer bij paginawissel)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal deze Cue stack geactiveerd worden bij het wisselen van
de pagina naar de pagina waaraan de Cue stack is toegewezen.
Indien er een Cue stack actief is in deze playback, dan zal de nieuwe Cue stack enkel
geactiveerd worden indien de oude Cue stack ingesteld is op release on page change
(vrijgeven bij paginawissel).
Release on page change (Vrijgeven bij paginawissel)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal deze Cue stack vrijgegeven worden wanneer de pagina
gewisseld wordt naar een andere pagina dan deze waaraan de Cue stack toegewezen is.
HTP always active (Use HTP) (HTP altijd actief (Gebruik HTP))
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal de fader altijd de intensiteit blijven regelen van de
intensiteit (HTP) kanalen in deze Cue stack, ongeacht of deze Cue stack al dan niet
geactiveerd is. Wanneer de fader boven 0 geplaatst wordt, zullen de intensiteit kanalen de
output beïnvloeden. Het hoogste level van deze Cue stack en elke andere playbacks zullen
het output level bepalen van deze kanalen.
Deze instellingoverschrijft de Advanced Setting "All Channels controlled LTP".
Deze instellingis te vergelijken met de Use HTP instellingop bepaalde andere consoles.
Activate and Release on DJ Systems
Indien ingesteld op Yes, wordt deze Cue Stack automatisch geactiveerd en gereleased
wanneer een DJ-deck het corresponderende nummer afspeelt dat is geconfigureerd in de "DJ
Track"-instelling. Als de Cue Stack zich alleen in de Stack Store bevindt, wordt de stack
geactiveerd vanuit de Stack Store in plaats vanuit een playback.

17.5. Advanced
All chans controlled LTP (Alle kan bedient als LTP)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zullen alle HTP kanalen van de playback reageren alsof het
LTP kanalen waren. Wanneer de playback met deze Cue stack de laatst geactiveerde is en
hoogste prioriteit playback is, dan zal deze playback volledige controle hebben over alle HTP
kanalen, ongeacht deze al dan niet actief zijn op andere faders.
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HTP kanalen die actief zijn op hogere prioriteit playbacks zullen onder controle zijn van de
hogere prioriteit playback en zullen deze instelling negeren.
HTP kanalen die actief zijn op andere playbacks met dezelfde prioriteit, maar welke recenter
geactiveerd/gewijzigd werden dan deze playback, zullen onder controle zijn van de andere
playbacks.
Block FX from other playbacks (Blokkeer FX van andere playbacks)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal elk kanaal, bediend door deze playback, het FX blokkeren
van andere playbacks.
Kanalen gecontroleerd door deze playback welke een level hebben, maar geen FX, worden
niet beïnvloedt door een FX op andere playbacks. In feite is een zero FX toegevoegd aan
deze kanalen om de andere playbacks te blokkeren.
Wanneer ingesteld op No, dan zullen kanalen gecontroleerd door deze playback welke een
level hebben, maar geen FX, beïnvloedt worden door een FX op deze kanalen van andere
playbacks.
Master affect level (Masters beïnvloeden level)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zullen de levels van HTP kanalen (meestal intensiteit)
beïnvloed worden door de grand master en sub master faders. Kanalen worden ook
beïnvloedt door de DBO en kunnen gereleased worden met de SHIFT RELEASE.
Wanneer ingesteld op No, dan zullen, de levels van HTP kanalen niet beïnvloedt worden door
de grand master en sub master faders. Kanalen worden ook niet beïnvloedt door de DBO en
kunnen niet vrijgegeven worden met de SHIFT RELEASE en zullen niet automatsich
geactiveerd en vrijgegeven worden door tijdcode.
Denk er aan dat Group Masters geen rekening houden met deze instelling. Daarom, zelfs met
"Masters affect level" ingesteld op No, zullen de kanalen nog steeds beïnvloedt worden door
Group Masters.
Playback priority (Playback prioriteit)
De playback prioriteit kan ingesteld worden op NORMAL, MID, HIGH, PROGRAMMER en
ABOVE PROGRAMMER.
Wanneer alle playbacks ingesteld zijn op prioriteit Normal, dan zal de laatst
geactiveerde/gewijzigde playback controle hebben over de kanalen.
Playbacks ingesteld op Mid prioriteit hebben altijd een hogere prioriteit dan Playbacks
ingesteld op Normal prioriteit.
Playbacks die zijn ingesteld op High prioriteit hebben altijd een hogere prioriteit dan
Playbacks die zijn ingesteld op Normal of Mid prioriteit.
Playbacks die zijn ingesteld op Programmer-prioriteit hebben dezelfde prioriteit als de
programmer, maar hebben altijd een hogere prioriteit dan playbacks ingesteld op Normal, Mid
of High prioriteit.
Playbacks die zijn ingesteld op Above Programmer hebben een hogere prioriteit dan de
Programmer. Merk op dat de Programmer de HTP-instelling overschrijft in Setup, View
Settings, Prog moet zijn ingesteld op "Playbacks except Above Programmer" om deze
instelling van kracht te laten worden. Om de Cues in de Programmer te bewerken en de
veranderingen op de Output te zien, is het het beste om de Cue Stack te releasen. Above
Programmer neemt ook de prioriteit boven om het even welke preset of geparkeerde kanalen.
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Move when dark (Verplaatsen als het donker is)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal MagicQ controleren, na de uitvoering van elke Cue, of er
al dan niet een move when dark dient uitgevoerd te worden.
Elke head die gebruikt wordt in de volgende Cue, maar een intensiteit heeft van 0% in de
huidge Cue, wordt gecontroleerd of de Positie, Beam of kleur waardes verschillend zijn van
de huidige waardes, zo ja worden de nieuwe waardes gecrossfade met een tijd van 3 sec.
Deze optie is te vergelijken met het plaatsen van een Mark Cue voor elke Cue in een Cue
stack.
Recalculate state on jumps (Herbereken status bij het springen)
Deze optie specificeert hoe MagicQ de Cue status berekent bij weergave van een Cue stack.
Wanneer ingesteld op Yes, zal MagicQ de Cue status herberekenen op het moment dat een
sprong gemaakt wordt in de Cue stack. De output van een welbepaalde Cue zal altijd identiek
verschijnen ongeacht welke Cue voorheen werd uitgevoerd. MagicQ herberekent de output
alsof de Cue stack weergegeven was van de eerste Cue, voor deze Cue, door het drukken
van de GO toets.
Wanneer ingesteld op No, berekent MagicQ de Cue status op basis van de Cues die
momenteel uitgevoerd worden, bij het springen naar een nieuwe Cue zullen enkel de Cues
die voorheen uitgevoerd werden de output bepalen.
In tracking mode staat deze instelling standaard op Yes. In non-tracking mode staat deze
instelling standaard op No.
Stomp other playbacks (Stamp andere playbacks)
Stomping laat toe, playbacks die volledig overschreven zijn door andere playbacks,
automatisch vrij te geven.
Deze optie heeft enkel effect wanneer Setup - Playback Settings "Stomp Playbacks" ingesteld
is op Yes. Wanneer "Stomp Playbacks" is ingesteld op No, dan wordt deze instelling
genegeerd.
Wanneer deze instelling op Yes geplaatst is, dan heeft deze playback toelating om andere
playbacks te stompen (uit te zetten).
Als deze instelling is ingesteld op No, zal deze playback andere playbacks niet stompen - dit
kan handig zijn bij het bumpen in stacks en tijdelijke FX.
Sync next Playback tot his one (Sync volgende Playback met deze)
Deze instelling laat toe dat één of meer playbacks gesynchroniseerd worden, zodat ze naar
dezelfde cue id Stappen op het zelfde moment. Deze optie instellen op Yes, forceert de
volgende playback (hoger nummer) te synchroniseren met deze playback. Indien geactiveerd
voor playback PB10, dan zal Wing 1 PB1 hiermee gesynct worden.
Indien je een GO geeft op deze playback naar een Cue id die niet aanwezig is in de volgende
playback, dan zal de volgende playback niet wisselen van stap. Er zal enkel gesynct worden
voor Stappen waar de cue id’s overeenkomen.
Het is mogelijk om meerdere playbacks te synchroniseren door deze instelling te activeren bij
aangrenzende playbacks. In dit geval zullen al de aangrenzende playbacks gesynct worden
aan de eerste playback van de aangrenzende playbacks.
Het is niet nodig, voor elk van de aangrenzende playbacks, om alle cues te bevatten, elke
aangrenzende playback synct onafhankelijk met de eerste aangrenzende playback en
negeert de cues van alle tussenliggende aangrenzende playbacks.
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Send playback state to other consoles (Zendt playback status naar andere consoles)
Wanneer ingesteld op Yes, dan wordt de status van deze playback naar andere MagicQ
consoles in het netwerk gestuurd.
Als Net Sessions, Playback sync is ingesteld, dan zal de status van alle playbacks
doorgestuurd worden naar andere consoles ongeacht deze Cue stack instelling. Dus, deze
instelling dient ingesteld te zijn op No.
Deze instelling vereist dat in Setup - Network - Ethernet, remote protocol is ingesteld op
"ChamSys TX" of "ChamSys TX and RX".
External timecode (Externe tijdcode)
Deze instelling beïnvloedt elke stap in deze Cue stack waarvan het halt veld op "Timecode"
staat.
Wanneer ingesteld op Yes, dan wordt deze Cue stack aangestuurd door een externe tijdcode.
Wanneer ingesteld op No, dan wordt de Cue stack aangestuurd door de interne tijdcode –
activeren van de playback start de tiijdcode vanaf 0.
Deze instelling kan ook worden gewijzigd via een encoder softtoets.
Timecode offset (Tijdcode offset)
Dit kan worden gebruikt om een positieve of negatieve tijdcode-offset toe te voegen aan alle
tijdcode-waarden binnen een cue-stack, inclusief alle TC-tracks geassocieerd met die Cue
Stack.
Bijvoorbeeld als de Cues in de Cue Stack zijn ingesteld om te reageren op tijdcode vanaf
0/0/0 en de daadwerkelijk ontvangen tijdcode begint bij 2/0/0, dan zal het instellen van de
tijdcode-offset op 2/0/0 ervoor zorgen dat de Cue-stack correct reageert op de ontvangen
tijden.
Evenzo als de CueStack is ingesteld om te reageren op tijdcode vanaf 5/0/0 en daadwerkelijk
ontvangen tijdcode vanaf 0/0/0, dan zal het instellen van een tijdcode-offset van -5/0/0 het
gewenste effect hebben.
Merk op dat alle cues nog steeds hun geprogrammeerde tijdcode-waarden zullen tonen, maar
dat er een offset zal worden toegepast bij het afspelen of opnemen van tijdcode. De titelbalk
van het Cue Stack-venster toont de offset.
Enable timecode loop
Indien ingesteld op Yes, zal dit de interne tijdcode van de playback in staat stellen om te
loopen tussen de "Timecode loop in" en "Timecode loop out" punten. Dit werkt alleen met de
interne tijdcodefunctie en kan geen externe tijdcodebronnen aansturen. Als u de tijdcode
handmatig instelt op een waarde die groter is dan de ‘Timecode loop out' waarde, dan wordt
de tijdcode ingesteld op de waarde in ‘Timecode loop in'
Tijdcode loop in
Dit is de starttijdcode van het gedeelte van de tijdcode die zal worden herhaald als "Enable
timecode loop" is ingesteld op Yes.
Tijdcode loop uit
Dit is de eindtijdcode van de sectie van de tijdcode die zal worden herhaald als "Enable
timecode loop" is ingesteld op Yes. Wanneer de tijdcode deze waarde of hoger bereikt, wordt
de interne tijdcode ingesteld op de waarde van ‘Timecode loop in'.
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DJ Track
Dit toont de titel en artiest van een bijbehorend DJ System-track indien geconfigureerd. Om
dit in te stellen, zorgt u ervoor dat de relevante track die u wilt associëren momenteel wordt
afgespeeld op een aangesloten DJ-systeem en gebruikt u vervolgens de functie "Copy" om
de cue-stack naar het relevante deck in het audiovenster te kopiëren.
Track DJ Deck timecode
Indien ingesteld op yes, en wanneer de DJ-track hierboven is geconfigureerd, wordt de
tijdcode voor deze cue-stack overgenomen van het relevante DJ-deck waarop de
geconfigureerde track wordt afgespeeld. Dit wordt automatisch ingesteld op yes bij het
koppelen van een DJ-track hierboven.

17.6. Chase options
Skip first times (Skip eerste tijden)
Wanneer deze instelling ingesteld is op Yes, dan zullen bij het activeren van de Cue stack, de
fade tijden van de eerste stap (Cue) genegeerd worden en de levels direct uitgestuurd
worden en niet gefade worden.
Dit beïnvloedt enkel en alleen Cue Steps ingesteld op "Chase Timing".
Speed (Snelheid)
Dit regelt de snelheid van alle Cue stappen in de Cue stack die ingesteld staan op "Chase
Timing". Deze setting kan ook worden ingesteld via encoder X in de Cue stack weergave.
Xfade
Dit regelt de crossfade van alle Cue stappen in de Cue stack die ingesteld staan op "Chase
Timing". Deze instelling kan ook worden ingesteld via encoder Y in de Cue stack weergave.
Direction (Richting)
Dit regelt de richting (forward of backward) (voorwaarts of achterwaarts) van alle Cue stappen
in de Cue stack die ingesteld staan op "Chase Timing". Deze instelling kan ook worden
ingesteld via encoder C de Cue stack weergave.
Repeat type (Herhaaltype)
De opties zijn Normal, Bounce en Random. Bounce voert de chase uit in afwisselend
voorwaartse en achterwaartse richting. Deze setting kan ook worden ingesteld via encoder D
in de Cue stack weergave.
Number of repeats (Aantal herhalingen)
Deze instelling specificeert hoeveel maal de chase moet herhaald worden.
Wanneer ingesteld op 0, dan zal de chase blijven lopen tot wanneer u de chase manueel
verlaat.
Running (Lopen)
Deze instelling specificeert of de chase begint te lopen of stopt.

17.7. Chase Times
HTP in fade, HTP out fade, Position fade, Colour fade, Beam fade (TP fade in, HTP
fade uit, Positie fade, Kleur fade, Beam fade)
Dit zijn de fade tijden voor alle Cue stappen in de Cue stack ingesteld op "Chase Timing". De
tijden komen algemeen overeen met de Chase snelheid. Deze tijden kunnen ook ingesteld
worden via encoder E in de Cue stack weergave.
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Instellen van één of meerdere attribuutgroep fade tijden op 0 zorgt ervoor dat de
attribuutgroep snapt i.p.v. te faden.
De globale Chase snelheid komt overeen met de attribuutgroep met de hoogste
gecombineerde delay en fade tijd.
HTP in delay, HTP out delay, Position delay, Colour delay, Beam delay (HTP
vertraging in, HTP vertraging uit, Positie vertraging, Kleur vertraging, Beam vertraging)
Dit zijn de vertragingstijden voor alle Cue stappen in de Cue stack ingesteld op "Chase
Timing". Deze tijden kunnen gebruikt worden om één of meerdere attribuutgroepen te laten
snappen op het einde.
De globale Chase snelheid komt overeen met de attribuutgroep met de hoogste
gecombineerde delay en fade tijd.

17.8. Audio
Audio controls fader level (Audio regelt fader level)
Wanneer ingesteld op Yes, zal het level van de playback geregeld worden door het
ontvangen audio level op het gespecificeerde kanaal. Het level van de echte fader wordt
genegeerd. Het effect op de playback wordt bepaald door de Cue stack - Fader instellingen.
De Cue stack moet actief zijn vooraleer de audio effect heeft.
Wanneer ingesteld op Yes, dan moeten de instellingen "Audio bumps Go/FX" en "Audio sets
BPM" ingesteld worden op No.
De instelling kan gebruikt worden in samenhang met de instellingen "Audio jumps to Cue
Step".
De audio level, audio parameter 1, en audio parameter 2 instellingen kunnen gebruikt worden
als fijn afregeling van de manier waarop de ontvangen audio het fader level beïnvloedt.
Audio level jumps to Cue Step (Audio springt naar cue stap)
"Audio level jumps to Cue Step" laat toe dat het level van het gespecificeerde audio kanaal
bepaalt welke stap in de Cue stack uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld indien u een Cue stack
hebt met 10 stappen, dan zal een level van 0% stap 1 uitvoeren, 10% zal stap 2 uitvoeren,
terwijl een level van 100% stap 10 zal uitvoeren. Dit is zeer handig als u verschillende Cues
wil programmeren in LED of Mediaservers.
De Cue stack moet actief zijn vooraleer de audio effect heeft.
Wanneer ingesteld op Yes, dan moeten de instelling "Audio bumps Go/FX" en "Audio beat
step" ingesteld worden op No.
Indien de instelling "Audio Controls fader level" ingesteld is op Yes, dan zullen audio level,
audio parameter 1, en audio parameter 2 settings het level van de playback beïnvloeden en
de gekozen Cue stap verwerpen.
Audio bumps Go/FX (Audio triggert Go)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal de Cue stack springen naar de volgende stap telkens er
een piek in het audio signaal gedetecteerd wordt, op het gespecificeerde kanaal. Dit laat toe
dat de Cue stack de beat van de muziek volgt.
Dit wordt het best gebruikt met Cue stack ingesteld op Cue Timing i.p.v. Chase Timing.
De Cue stack moet actief zijn vooraleer de audio effect heeft.
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Wanneer ingesteld op Yes, dan moeten de settings "Audio controls fader level", "Audio sets
BPM" en "Audio level jumps to Cue Step" ingesteld worden op No.
De audio parameter 1 wordt gebruikt als deler – stel deze in tussen 2 en 16 om de ontvangen
beat frekwentie te delen door een waarde tussen 2 en 16
Audio parameter 2 dient ingesteld te worden op 0.
Audio beat step
Indien ingesteld op Yes, zal de Cue Stack het huidig gedetecteerde aantal beats gebruiken
(of het nu van de Audio Input BPM beattracker is, of van een extern DJ-systeem), om naar de
Cue te springen met de corresponderende Cue ID voor het aantal beats.
Als deze instelling is ingesteld op yes, moeten de instellingen "Audio sets BPM" en
"Audioniveau levels jumps to Cue Step" ingesteld worden op No.
Audio Beat step length (lengte audio beat stap)
In combinatie met de "Audio beat step" instelling, specificeert deze waarde na hoeveel beats
de Cue Stack moet loopen. Standaard is deze waarde 4, maar kan worden overschreven
naar elke gewenste waarde. Cue-ID's die buiten dit bereik vallen, worden nooit getriggerd.
bijv. met deze instelling op 6, worden alleen Cue ID's 1 tot en met 6 gecontroleerd.
Audio sets BPM (Audio stelt BPM in)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zal de Chase Speed van de Cue stack ingesteld worden op
de pieken van het gespecificeerde audio kanaal. De Cue stack dient ingesteld te zijn op
Chase Timing.
De Cue stack moet actief zijn vooraleer de audio effect heeft.
Wanneer ingesteld op Yes, dan moeten de instelling "Audio controls fader level", "Audio
bumps Go/FX " en "Audio level jumps to Cue Step" ingesteld worden op No.
De audio level, audio parameter 1, en audio parameter 2 instellingen dienen ingesteld te
worden op 0.
Audio Channel (Audiokanaal)
Deze instelling specificeert het audio kanaal waarop de playback zal reageren.
De ChamSys audio interface ondersteunt 7 verschillende frequentiebanden over 2 audio
inputs (links en rechts).
Selecteren van de optie "Energy" gebruikt een menging van alle frequentiebanden tezamen.
Audio level, Audio parameter 1, Audio parameter 2
Wanneer "Audio controls fader level" ingesteld is op Yes, dan kunnen de instellingen Audio
parameter 1 en Audio parameter 2 ingesteld worden om de manier van reageren aan te
passen.
Audio P1=0
Audio P1=1
Audio P1=2
Audio P1=3
Audio P1=4
Audio P1=5

Normaal (directe triggering door het level)
Decayed (vertraging van iedere sample instelbaar met Audio P2)
Pulse (triggering door audio level, Audio P2 is duur van de puls)
Pulse decay (triggering door audio level, vertraging van iedere sample
instelbaar met Audio P2)
Switch (triggering on/off op het audio level)
Slow (verhoging/verlaging van elke sample instelbaar met Audio P2)

Deze parameters worden genegeerd voor de settings "Audio bumps Go/FX" en "Audio sets
BPM" en "Audio jumps to Cue Step".
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Wanneer de instelling “Audio bumps Go/FX” ingesteld is op Yes, dan werkt Audio P1 als een
deler, van 2 tot 64, zodat de Cue stack gebumpt wordt op een tragere snelheid als de audio
input.
Audio Parameter 1
Audio P1=0
Normaal (directe triggering door het level)
Audio P1=1
Decayed (vertraging van iedere sample instelbaar met Audio P2)
Audio P1=2
Pulse (triggering door audio level, Audio P2 is duur van de puls)
Audio P1=3
Pulse decay (triggering door audio level, vertraging van iedere sample
instelbaar met Audio P2)
Audio P1=4
Switch (triggering on/off op het audio level)
Audio P1=5
Slow (verhoging/verlaging van elke sample instelbaar met Audio P2)
Audio Parameter 2
Audio P2 is afhankelijk van Audio P1
Audio P1=1
Audio P1=2
Audio P1=3
Audio P1=4
Audio P1=5

Decayed (vertraging van iedere sample instelbaar met Audio P2)
Pulse (triggering door audio level, Audio P2 is duur van de puls)
Pulse decay (triggering door audio level, vertraging van iedere sample
instelbaar met Audio P2)
Switch (triggering on/off op het audio level)
Slow (verhoging/verlaging van elke sample instelbaar met Audio P2)

Rate Divisor (Snelheidsdeler)
Cue Stacks kunnen ingesteld worden om een deler te gebruiken voor de getapte tijd, in cue
stack opties – Audio – stelt u de snelheidsdeler 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 deler 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 snelheidsdeler 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.
Audio play mode (Audio weergave mode)
Dit specificeert een audiobestand dat moet worden geassocieerd met de Cue Stack.
Audio file (Audio bestand)
In de "Normale" mode wordt het gespecificeerde audiobestand afgespeeld bij het activeren
van de playback, en stopt wanneer gedeactiveerd.
In de "Stack Audio Muted" -mode wordt het audiobestand getoond in het Audio Timelinevenster zodat op tijdcode gebaseerde Cue Stacks visueel kunnen worden gewijzigd, maar
MagicQ speelt de audio zelf niet af. Deze mode wordt gebruikt wanneer u tijdcode ontvangt
van een extern systeem dat hetzelfde audiobestand afspeelt en een tijdcode-bron levert aan
MagicQ.

17.9. Step (View Defaults only) (Step (enkel in weergave standaard waardes))
Step controlled as a chase (Stap gecontroleerd als een chase)
Wanneer ingesteld op Yes, staat de stap standaard op Chase Timing. Wanneer ingesteld op
No, staat de step standaard op Cue Timing.
Step follows last (Stap volgt laatste)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de stap uitgevoerd worden na voltooiing van de vorige stap.
Wanneer ingesteld op No, zal de stap uitgevoerd worden na de wait time gespecificeerd in de
Cue stap.
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Step halts before executing (Stap stopt vóór de uitvoering ervan)
Wanneer ingesteld op Yes, zal de stap stoppen en wachten tot de gebruiker de GO toets
drukt alvorens de volgende stap uit te voeren.
Wanneer ingesteld op No, zal de stap onmiddellijk uitgevoerd worden nadat de vorige stap
voltooid is, dit is nadat deze het faden voltooid heeft (wanneer "Step follows last" is ingesteld
op Yes) of onmiddellijk nadat de wait tijd verlopen is.
Wanneer "Step Controlled as Chase" ingesteld is op Yes, dan wordt deze instelling normaal
op No geplaatst zodat de Chase van stap naar stap kan lopen zonder interactie van de
gebruiker.
Wanneer "Step Controlled as Chase" ingesteld is op No, dan wordt deze instellingnormaal op
Yes geplaatst zodat de Cue stack stap per stap uitgevoerd wordt en de gebruiker de controle
heeft.
Zero old HTP (from previous steps) (Plaats oude HTP waardes op nul (uit vorige
stappen))
Wanneer ingesteld op Yes, dan zullen alle HTP kanalen van voorgaande Cues, welke niet in
deze Cue stap aanwezig zijn, uitgefade worden.
In tracking mode staat deze instelling standaard op No. In non-tracking mode staat deze
instelling standaard op Yes.
De tracking vlag "H" komt overeen met het omgekeerde van deze instelling.
Zero old FX (from previous steps) (Plaats oude FX op nul (uit vorige stappen))
Wanneer ingesteld op Yes, dan zullen alle FX'en van voorgaande Cues, die niet
gecontroleerd worden door een FX in deze Cue stap, uitgefade worden.
In tracking mode staat deze instelling standaard op No. In non-tracking mode staat deze
instelling standaard op Yes.
De tracking vlag "F" komt overeen met het omgekeerde van deze instelling.
Release old chans (Vrijgeven oude kanalen)
Wanneer ingesteld op Yes, dan zullen alle kanalen, gebruikt in de vorige stappen, maar niet
gebruikt in de deze Cue stap, vrijgegeven worden.
Deze instelling staat standaard op No in alle modes.
De tracking vlag "L" komt overeen met het omgekeerde van deze setting.

17.10. Step Times (enkel in View Defaults) (Stap Tijden (enkel in weergave
standaard waardes))
HTP in fade
Dit zijn de standaard fade tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues bewaard worden
in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
HTP out fade
Dit zijn de standaard fade tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues bewaard worden
in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue Timing".
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Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
Position fade
Dit zijn de standaard fade tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues bewaard worden
in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
Colour fade
Dit zijn de standaard fade tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues bewaard worden
in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
Beam fade
Dit zijn de standaard fade tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues bewaard worden
in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
HTP in delay
Dit zijn de standaard delay (vertragings) tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues
bewaard worden in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue
Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
HTP out delay
Dit zijn de standaard delay (vertragings) tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues
bewaard worden in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue
Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
Position delay
Dit zijn de standaard delay (vertragings) tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues
bewaard worden in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue
Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
Colour delay
Dit zijn de standaard delay (vertragings) tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues
bewaard worden in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue
Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.
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Beam delay
Dit zijn de standaard delay (vertragings) tijden die gebruikt worden wanneer nieuwe Cues
bewaard worden in een Cue stack. Gebruikt bij Cues in de Cue stack ingesteld op "Cue
Timing".
Eens Cues bewaard zijn, dan kunt u de tijden voor specifieke Cues editeren in het Cue
venster, View Times.

17.11. FX (enkel in View Defaults) (FX (enkel in weergave standaard waardes))
Default speed (Standaard snelheid)
Dit is de standaard FX snelheid gebruikt bij het creëren van nieuwe Waveform FX in het FX
editor venster.
Default in fade (Standaard fade in)
Dit is de standaard FX fade in gebruikt bij het instellen van een specifieke FX Fade in tijd.
Denk er aan dat bij standaard FX ingefade wordt gebruikmakend van de fade tijden van de
Cue stap.
Default out fade (Standaard fade uit)
Dit is de standaard FX fade uit gebruikt bij het instellen van een specifieke FX Fade uit tijd.
Denk er aan dat bij standaard FX uitgefade wordt gebruikmakend van de fade tijden van de
Cue stap.
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18. Advance Playback / Cue stack opties
18.1. Interactie van HTP en LTP kanalen tussen playbacks
Kanalen zijn ingesteld als HTP (Highest Takes Priority) of LTP (Latest Takes Priority) in hun
personality file, deze instellingen kunnen gewijzigd worden in de Head Editor.
Standaard gebruiken playbacks e HTP/LTP eigenschap om te bepalen hoe kanalen simultaan
verwerkt worden van meerdere playbacks. Voor HTP kanalen zal de hoogste waarde aan de
output verschijnen, voor LTP kanalen de hoogste prioriteit of de laatst aangeraakte playback
zal het kanaal bedienen.
Deze bewerking kan gemodificeerd worden op een per Cue stack basis.

18.2. HTP behandeling
De console behandelt HTP (Highest Takes Precedence – hoogste krijgt voorrang) kanalen op
een eenvoudige manier, de hoogste waarde van alle playbacks, de programmer en de preset
faders is de waarde die zal uitgestuurd worden.
Indien de “Programmer overrides HTP chans” optie geactiveerd is, dan zal elk HTP kanaal in
de programmer de kanalen van de playback overschrijven, ongeacht de waarde Kanalen op
preset faders zullen nog steeds de uitgang beïnvloeden.
De console ondersteunt een krachtige swap mode die kan geselecteerd worden via de
ADD/SWAP toets. In SWAP mode, wanneer een FLASH toets van een playback gedrukt
wordt, dan worden de HTP kanalen van alle andere playbacks genegeerd. Enkel playbacks
waarvan de flash buttons zijn ingedrukt beïnvloeden de HTP uitgang. Ook de programmer en
preset faders hebben geen effect op de HTP output.
FX en kanaalwaardes worden onafhankelijk behandeld om de operator de mogelijkheid te
geven een playback te programmeren met kanaalwaardes en een andere met FX.
Bijvoorbeeld één playback kan omgevingslicht bevatten terwijl de andere een dimmer chase
bevat. Het FX wordt toegevoegd op de hoogste kanaalwaarde.
Denk eraan dat indien een Cue stack van een playback is ingesteld op “All chans controlled
LTP”, en deze playback geactiveerd wordt en hij de laatst geactiveerde is, alle bediende
kanalen als LTP beschouwd zullen worden. Dus de playback zal de levels van alle kanalen
gebruikt in de Cue stack exclusief bedienen.

18.3. HTP always active (Use HTP) optie
HTP kanalen geprogrammeerd in een playback affecteren standaard alleen de output
wanneer de playback actief is. Het is mogelijk om een Playback zodanig in te stellen, dat de
activering van de playback gescheiden is van de werking van de HTP kanalen, door gebruik
te maken van “HTP always active (Use HTP)” in de Cue stack opties, Activate/Release.
Wanneer deze optie geactiveerd is, dan zullen HTP kanalen aan de output verschijnen vanaf
het moment dat de fader boven het activeringspunt staat (standaard 0), ongeacht de andere
activering opties van de Cue stack. Zij zullen enkel gereleased worden bij het drukken van de
RELEASE of SHIFT RELEASE toetsen.
Indien een Playback is ingesteld op “HTP Always Active” dan verplaatsen van de fader of
drukken van de FLASH toets zal geen gebruik maken van de gespecificeerde Intensity delay
of fade tijden. Indien de Cue stack meerdere stappen bevat, dan zullen delay en fade tijden
nog steeds in rekening gebracht worden bij het wisselen van stap, d.w.z. bij het drukken van
de GO of BACK toetsen.
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De “HTP Always active (Use HTP)” heeft prioriteit over de “All chans controlled LTP” optie,
daarom zullen HTP kanalen in playbacks uitgestuurd worden ongeacht of er andere hogere
prioriteit faders zijn met “All chans controlled LTP”.
LTP kanalen zullen actief zijn op de normale manier, dit wil zeggen, drukken van de GO, of
indien “Fader activates” optie is ingesteld, door de fader naar boven te verplaatsen. Indien de
“Flash activates” optie is ingesteld, dan zal drukken van de flash toets ook de kanalen
activeren.
Wanneer één van de hoofdfaders http levels avctief heeft, dan wordt deze oranje gekleurd.
Enkel wanneer de playback volledig geactiveerd is, zal deze rood kleuren.
Denk er aan dat deze optie invloed heeft op alle kanalen die gepatcht zijn als HTP kanalen
(normaal enkel intensity – maar mogelijk andere potentiële attributen indien gewenst).

18.4. LTP behandeling
De MagicQ console voorziet in een krachtige behandeling van LTP (Latest Takes Precedence
– laatste krijgt voorrang) kanalen, die toelaat nieuwe effecten live toe te voegen voor
intelligente toestellen, en dit voor een bepaalde tijd, om dan terug te keren naar het vorige
effect.
Denk eraan dat verschillende andere consoles, LTP Kanalen behandelen in een minder
intuïtieve manier, wanneer de laatst actieve playback teruggebracht wordt naar nul, dan zal
de playback nog steeds de controle hebben over dit kanaal, bij deze andere consoles, i.p.v.
terug te keren naar de vorige playback die nog steeds actief is.
De programmer overschrijft altijd playbacks. Indien een LTP kanaal actief is in de
programmer dan zullen playbacks genegeerd worden voor deze kanalen.
FX en kanaalwaardes worden onafhankelijk behandeld, om de operator de mogelijkheid te
geven een playback te programmeren met waardes en een andere met FX. Bijvoorbeeld één
playback kan positie bevatten van MAC500 (kanalen), terwijl een andere bewegingen van
MAC500 bevat (FX).

18.5. Interactie van FX tussen playbacks
Standaard , werken de FX en levels bij MagicQ onafhankelijk van elkaar, daardoor is het
mogelijk om een FX lopende te hebben op één playback en de levels (basiswaardes waarop
het FX toegepast wordt) van een andere playback komen.
Enkel één FX is steeds actief op een bepaald kanaal, dus de FX van de laatst aangeraakte
playback zal elk FX overschrijven, voor dat kanaal, van andere playbacks.
Indien een playback een Cue bezit met zowel een FX als Level van een kanaal, dan zal de
playback zowel het level als het FX van deze playback bepalen.
Indien een playback een Cue bevat met enkel een level voor een kanaal (dit is geen FX), dan
kan een FX toegevoegd worden, op dat level, komende van een andere playback.
Het is mogelijk om in de Cue stack opties “Ignore FX from other playback” in te stellen,
zodanig dat wanneer de playback de laatst geselecteerde is, elk FX van de andere playbacks
genegeerd wordt, ongeacht deze playback al dan niet een FX bezit voor deze kanalen.
Het is eveneens mogelijk om de Cue optie “Block FX” in te stellen, om andere playbacks met
een FX te blokkeren, zodanig dat ze de levels van een bepaalde Cue niet meer beïnvloeden.
Denk eraan, wanneer de optie “Programmer overrides FX” actief is (zoals bij de Hog II Warp
mode), de Cues automatisch opgeslagen worden met de optie “Block FX” actief. De Cue
optie “Block FX” kan bekeken en gewijzigd worden in het Cue stack venster (page right).
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Een alternatieve manier voor het blokkeren van een FX van een andere playback is gebruik
maken van “Add FX Zero Size” in Cues waar u andere playbacks wenst te blokkeren.

18.6. Playback prioriteit
Standaard hebben alle playbacks dezelfde prioriteit. Het is mogelijk om een playback de
maximum prioriteit te geven in de Cue stack opties “Highest Playback priority”. De opties zijn:
• Normal – zelfde prioriteit als de andere playbacks – laatst geactiveerde heeft controle
• Mid – prioriteit boven normal maar lager dan de programmer
• High – hoogste prioriteit van alle playbacks, maar een lagere prioriteit dan de
programmer
• Above Programmer – hoger dan playbacks en programmer
Wanneer de Cue stack highest Priority heeft, zullen LTP kanalen onder controle van deze
playback niet beïnvloed worden door andere playbacks. HTP kanalen blijven normaal werken.

18.7. Playback negeert master level (Playback ignore masters levels)
Soms is het noodzakelijk om een playback te maken die niet beïnvloedt wordt door de Grand
Master of Sub-Master. Gebruik de Cue stack optie “Master do not affect level”, om te
voorkomen dat de Cue beïnvloed wordt door de master faders. Dit is vooral nuttig voor
bediening van kanalen welke steeds aan moeten blijven, zoals zaalverlichting, rookmachines,
enz…. Cue stacks waarbij deze optie ingeschakeld is worden niet beïnvloedt door de grand
master, sub master en DBO toets.
Cue stacks met deze optie ingesteld worden niet gereleased bij het drukken van SHIFT +
RELEASE om alle playbacks te releasen.

18.8. Playback stomping
Er is een Playback Stomping optie in het setup venster, View Settings. Met deze optie
activeert u de optie en playbacks welke volledig overschreven zijn door een andere playback,
zullen automatisch vrijgegeven worden (stomped).
Dit is bruikbaar in bepaalde omgevingen zoals clubs waar de operator constant nieuwe
functies wil starten zonder de vorige functies te moeten uitschakelen.
Er is een keuze voor Stomping: LTP of beide LTP en HTP.
Wanneer ingesteld op enkel en alleen LTP, dan zullen playbacks die HTP kanalen bevatten
nooit vrijgegeven worden aangezien ze nog steeds de output kunnen beïnvloeden. Wanneer
ingesteld op LTP en HTP, dan worden deze playbacks vrijgegeven indien alle LTP kanalen
overschreven zijn door een andere playback en de HTP kanalen op hetzelfde level of een
hoger level staan in een andere playback.
Wanneer u de Playback Stomping optie gebruikt, is het mogelijk om sommige playbacks te
merken als “non stomping”. Dit laat toe dat bepaalde playbacks kunnen geactiveerd worden,
zonder de orginele playback te deactiveren.

18.9. Groep masters (Inhibit Masters)
Playbacks kunnen gebruikt worden om een groep van kanalen te bedienen, u kunt een
playback toewijzen als een master voor intensiteit, FX size of FX speed voor een specifieke
groep van toestellen. Door middel van Intensity Masters kan u een “Inhibit Master” maken, om
een volledige controle te hebben over de levels van een groep van kanalen.
Group masters kunnen ofwel gebasseerd zijn op een welbepaalde groep in het groep venster,
of gebasseerd op de kanalen gerecord in een cue. Masters gebasseerd op groepen worden
upgedate wanneer de groep gewijzigd wordt.
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Group masters worden geactiveerd en gereleased op de zelfde manier als normale Cue
stacks. Wanneer u Cue stacks instelt als Intensity Master, FX Speed of FX Size masters, is
het niet noodzakelijk om "Fader Activates Stack" op No en "Fader Releases Stack" op No in
te stellen. MagicQ negeert deze instellingen en zal altijd enkel en alleen activeren via de GO
toets en releasen via de RELEASE toets.
Bij het editeren van de kanalen in een Group master, dient u er zich van te verzekeren dat de
fader gereleased is alvorens deze te editeren.
Denk eraan dat het levels, times en FX informatie van kanalen in de Cue, die gebruikt wordt
als Group Master genegeerd, worden en op geen enkele manier de output beïnvloeden.

18.10. Intensity Masters
Op een groep gebaseerde Intensity Master
Om een Intensity Master aan te maken gebaseerd op een groep, cleart u de programmer,
selecteer dan de groep en record deze in een playback. Wees er wel zeker van dat er geen
kanalen actief zijn in de programmer. MagicQ zal automatisch een Group Master creëren, de
Cue stack opties instellen - Function - Intensity Master = Yes en Fucntion - Group ID Cue
stack opties instellen op de geselecteerde groep.
Indien gewenst kan de groep, gekoppeld aan een Intensity Master, gewijzigd worden in de
Cue stack options - Function. Wanneer een groepnummer verschillend van 0 ingesteld wordt
in de Cue stack options - Function, dan zal MagicQ automatisch de Cue editeren en
genereren die toegewezen is aan de eerste stap in deze Cue stack. Wees er zeker van dat u
het Group ID instelt in de juiste Cue stack.
U kunt meerdere Group Masters hebben die één kanaaal bedienen, zij zullen allen
samenwerken.
Kanaal gebaseerde Intensity Masters
Het is mogelijk om een Intensity Master te recorden zonder link naar een bepaalde groep.
Bewaar één enkele cue in een playback met daarin de kanalen die u wenst te bedienen, het
level van de kanalen mag om het even wat zijn, zolang het kanaal zich maar in de
programmer bevindt. Stel dan in de Cue stack Options "Fader is Intensity Master" in op Yes.
Activeer de playback (druk GO en verplaats de fader naar boven) en nu zal deze werken als
een Intensity Master. Druk Release om het effect van de master te stoppen.
FX Size en FX Speed Master
FX Size en FX Speed Masters laten controle van FX size en speed op meerdere heads, ofwel
gebasseerd op een groep, of gebasseerd op de kanalen gerecord in een cue.
U kunt meerdere FX Size en FX Speed masters instellen, alhoewel u één master hebt van elk
type, om elke head aan te sturen, anders zullen er conflicten optreden.
Om een FX Size of FX Speed Master te maken, bewaart u één enkele cue in een playback.
Dan in de cue stack settings, Function stelt u FX Size Master of FX Speed Master in op Yes.
18.10.3.1. Groep gebasseerde FX Size en FX Speed Masters
Voor groep gebasseerdee FX Size en FX Speed masters, eenvoudig het group ID instellen in
de Cue Stack settings, Function.
Om te kiezen welke aatributen u onder controle hebt, stelt u de Groups Attribs in.
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18.10.3.2. Kanaal gebasseerde FX Size en FX Speed Masters
Voor kanaal gebaseerde FX Size en FX Speed masters, bewaart u een cue met daarin de
attributen die u wenst te bedienen. De waarde van de attributen mag om het even wat zijn,
zolang de attribuut zich maar in de programmer bevindt.
Om een FX Size master voor de PAN bewegingen te maken, bewaart u een cue, met enkel
en alleen de PAN attribuut in de programmer voor de heads die u welt te bedienen met deze
master. Plaats dan de Cue stack Options "Fader is a Size Master" in op Yes. Activeer de
playback (druk GO en verplaats de fader naar boven) en nu zal deze werken als een FX Size
Master voor de PAN beweging van deze heads.
U kunt meerdere FX Size en FX Speed Masters aanmaken, alhoewel u slechts één Group
Master mag hebben van elk type om een groep van toestellen te bedienen. Indien u
meerdere Group Masters hebt van hetzelfde type voor dezelfde groep van toestellen, dan
treden er conflicten op. U kan wel één van elk type hebben – Intensity Master, FX size en FX
Speed masters voor dezelfde groep van toestellen.

18.11. Geavanceerde activering en release opties
De flash toetsen kunnen ingesteld worden om de Cue stack te releasen gebruikmakend van
de “Flash releases stack” optie. Deze optie werkt op een iets andere manier en is afhankelijk
van de “Fader releases stack” optie.
Wanneer “Fader releases stack” = no (Theatre, Hog II Warp modes), drukken en releasen
van de flashtoets zal steeds de stack releasen ongeacht de waarde van de fader. Wanneer
“Fader releases stack” = yes (Normal mode), drukken en releasen van de flashtoets zal de
Cue stack enkel releasen indien de fader op 0 staat.
De Cue stack kan op nog andere manieren geconfigureerd worden zoals dat de Cue stack
reset naar de eerste stap bij release, of dat deze op de huidige stap blijft staan, of dat deze
één stap opschuift.
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19. Live programmatie (Busking)
19.1. Individuele kanalen toevoegen gebruikmakend van preset faders
Individuele kanalen kunnen volgens wens toegevoegd worden in de show gebruikmakend
van het Intensiteit venster. Kanalen kunnen toegevoegd worden gebruik makend van de
faders in PROGRAMME VIEW of PRESETS VIEW.
Kanalen toegevoegd in het programmer view worden in de programmer toegevoegd op de
normale manier. Indien de programmer leeg gemaakt wordt, worden de kanalen ook
leeggemaakt. Kanalen toegevoegd via PRESETS VIEW worden niet beïnvloedt door
bewerkingen op de programmer, zij werken zoals preset faders.
Kanalen toegevoegd in beide zichten worden beïnvloedt door de Grand Master en het
drukken van de SWAP toetsen.

19.2. Overschrijven / overnemen
De MagicQ architectuur ondersteunt wezenlijk het gecombineerde gebruik van de
programmer, playbacks en preset faders, zodat het niet noodzakelijk is om constant te
switchen tussen verschillende modes, met verlies tot gevolg van de overschreven effecten.
Dit maakt de console ideaal voor live shows.
ADD en SWAP toetsen werken ongeacht of u shows runt of aan het programmeren bent. Op
een gelijkaardige manier werkt de programmer als een soort van overschrijven, ongeacht wat
u aan het doen bent.
Standaard, maakt de console geen onderscheid tussen de programmeer of run modes.
Sommige operatoren wensen echter beperkingen op te leggen over wat mogelijk is in RUN
mode, dit kan geconfigureerd worden in het Setup venster. U kunt kiezen om programmering
uit te schakelen of wijzigen van geprogrammeerde cues / Cue stacks uit te schakelen.

19.3. Bekijken van cues en Cue stacks
Het cue en Cue stack vensters worden gebruikt om te monitoren en uitvoeren van de
respectievelijke cues en Cue stacks. Om beide vensters te openen en aan te passen aan het
scherm kan u gebruik maken van de voorgedefinieerde Cue stack View, druk CTRL en
selecteer de Cue stacks softtoets. Beide vensters monitoren de huidige playback.
Voor een Cue stack met één enkele cue in, zal het Cue stack venster niet interessant zijn. In
dit geval kan de cue gevolgd en gewijzigd worden in het cue venster.
Voor een Cue stack met meerdere cues, kan het Cue stack venster gebruikt worden om het
verloop van de Cue stack te volgen. De positie in de Cue stack kan gewijzigd worden samen
met de tijdsinformatie. U kunt het Cue stack venster de laatst uitgevoerde cue laten volgen op
de geselecteerde playback, stel “Display Current Cue” optie in op YES in het Cue stack
venster.

19.4. Wijzigen chase speed / contrast
Om de speed (snelheid) of het contrast (cross-fade) te wijzigen van een lopende Cue stack
met Chase Timing, druk de SELECT toets van de playback, en wijzig dan de encoders in het
Cue stack venster. De chase richting en chase type (Normal, Bounce (op en neer), Random)
kunnen eveneens geselecteerd worden. Ingedrukt houden van de SELECT toets van een
playback met een chase in, opent automatisch het Cue stack venster.
Gebruik de encoder rechts boven om individuele attributen Position, Beam, Colour, Intensity
In en Intensity Out (softtoets selecteert de verschillende attributen) te wijzigen. Eens de
snelheid van een attribuut gewijzigd is, wordt deze niet langer meer gecontroleerd door de
master chase speed. Wijzigen van de attribuut zodat het identiek is aan de master chase
speed, brengt het terug onder controle van de master chase speed.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 249 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Wijzigingen blijven behouden zelfs nadat de playback vrijgegeven wordt.

19.5. Wijzigen FX parameters
Om de parameters van een FX te wijzigen welk geprogrammeerd is in een cue, druk de
SELECT toets van de playback, en wijzig dan de encoders in het cue venster.
FX size (grootte), shape (vorm), spread (spreiding) en speed (snelheid) zijn allen wijzigbaar.
Wijzigingen blijven behouden zelfs nadat de playback vrijgegeven wordt.

19.6. Stoppen / starten Cue stacks
Cue stacks kunnen gestart en gestopt worden gebruik makend van de GO en STOP toetsen
geassocieerd met de playback.
Voor wing playbacks, maak de playback de huidige playback en druk dan de GO / STOP
toets in de manuele controle sectie.

19.7. Springen naar een cue in een Cue stack
Er zijn verschillende manieren om naar een specifieke cue te springen in een Cue stack.
Open eerst en vooral het Cue stack venster.
Druk de S toets van de Playback, geef een Cue-id in via het numerieke klavier en druk de
manuele Go toets.
In het Cue stack venster gebruikt u de cursor toetsen of drukt u op het touch screen om de
cursor te verplaatsen naar de gewenste cue. Druk de GOTO CUE softtoets om direct naar de
cue te springen. Als alternatief kan u een Cue ID ingeven, van de cue in de Cue stack, waar
naartoe u wenst te springen en druk dan de GOTO CUE.
Druk de PRELOAD CUE toets i.p.v. de GOTO CUE toets om de cue te selecteren welke zal
uitgevoerd worden wanneer de GO toets, van die Cue stack, de volgende maal ingedrukt
wordt. Dit laat toe de gewenste volgende cue op voorhand te selecteren.
Drukken van ENTER in de eerste kolom van de Cue stack springt ook naar de specifieke cue.

19.8. Overschrijven via de programmer
Wanneer een show loopt, kan u de geprogrammeerde effecten in de playbacks overschrijven
door gebruik te maken van de programmer. Bijvoorbeeld, veronderstel dat de show die loopt
een gele cirkel is op uw ProSpots. U wenst de kleur te wijzigen in rood.
Selecteer de ProSpots via het Group venster.
In het Colour venster selecteert u de rode palet preset.
Indien u het overschrijven wenst ongedaan te maken, kan u heel de programmer wissen door
de CLEAR toets te drukken. Als alternatief kan u enkel en alleen bepaalde attributen van
bepaalde toestellen verwijderen, door de items te selecteren met de cursor in het Prog
venster en de REMOVE softtoets te drukken.
Wanneer u de CLEAR toets drukt of geselecteerde toestellen verwijdert uit de programmer,
zal de programmering onmiddellijk verwijderd worden en alle toestellen zullen aangestuurd
worden door de playbacks alsof de programmering nooit heeft plaats gevonden. Dit is
verschillend t.o.v. andere consoles waarbij wissen van de programmer niet te overzien
effecten heeft.
Denk eraan afhankelijk wat u wilt overschrijven bij individuele attributen van een intelligent
toestel, u zich in SELECT BY CHAN mode dient te bevinden i.p.v. SELECT BY HEAD mode.
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Indien u zich in SELECT BY HEAD mode bevindt, zullen alle attributen ingesteld worden
volgens wat zich in de programmer bevindt.

19.9. Toevoegen van nieuwe FX
Aangezien de MagicQ geen onderscheid maakt tussen programmeer en run mode, is het
steeds mogelijk live FX toe te voegen. Bijvoorbeeld, veronderstel dat u een actieve playback
hebt welke ProSpot bevat, statisch gefocust op de middelste vocals positie. U wenst nu
tijdelijk een tilt heen en weer beweging toe te voegen.
Selecteer de ProSpots in het Group venster.
In het Prog venster, selecteer de ADD FX softtoets.
Selecteer de TILT SAW FX.
Wijzig de encoders zoals gewoonlijk.
Indien u de snelheid / grootte wenst in te stellen, alvorens het FX live weergegeven wordt, ga
dan in BLIND mode alvorens u het FX toevoegt. Nu kunt u de chase wijzigen zonder de
uitgang te beïnvloeden.
Als alternatief gebruikt u de ADD FX ZERO SIZE softtoets, dit voegt een FX toe in de
programmer, identiek alsof u gebruik zou maken van de ADD FX softtoets, behalve dat nu de
Zero Size optie is ingesteld (grootte = nul). U kunt dan de gewenste grootte instellen via de
SIZE encoder, alvorens de ZERO SIZE softtoets te drukken om zo de Zero Size optie uit te
schakelen.
Gebruik de CHANGE FX softtoets om de wave vorm van het FX live te wijzigen.
Drukken en vrijgeven van BLIND zal u toelaten FX live in en uit te schakelen.

19.10. Paletten met tijden uitvoeren
Paletten kunnen uitgevoerd worden met een zekere tijd door eenvoudigweg een tijd in
seconden in te geven alvorens de palet preset te selecteren.
Bijvoorbeeld om een 4.5 seconden beweging te verkrijgen van de huidige positie naar de
geprogrammeerde centrale vocals positie, type eenvoudig weg 4.5 en selecteer de vocals
positie in het Position venster.
De fade wordt uitgevoerd in de programmer (u hebt geen vrije playback nodig). Alle attributen
in het palet faden ongeacht dat ze ingesteld zijn als onmiddellijk of fade in de personality file.
Wanneer u een palet met tijd uitvoert terwijl u zich in FAN mode bevindt, dan zullen de tijden
FANnen over de verschillende toestellen, in de volgorde waarin de toestellen geselecteerd
werden. Zie gebruik paletten met tijden.

19.11. Releasing/Clearing (vrijgeven/wissen) met tijden
Vrijgavetijd (release tijd) kan ingesteld worden, dit op een per Cue stack basis, in de Cue
stack opties. Standaard release tijd kan ingesteld worden in de Cue stack. Er is een instelling
voorzien voor Cue stack met één enkele cue en Cues met meerdere cues.
Het is eveneens mogelijk om een playback vrij te geven met een bepaalde tijd door het
indrukken van een nummer gevolgd door de REL toets. Bijvoorbeeld, 3 REL geeft de huidige
geselecteerde playback vrij in 3 seconden.
Als extra functie is het eveneens mogelijk om de programmer te wissen en in blind mode te
gaan na een bepaalde tijd. Druk 5 CLEAR om de programmer te wissen binnen 5 seconden.
Druk 10 BLIND om in blind mode te gaan binnen 10 seconden.
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19.12. Busking Master
Het is mogelijk, in het setup venster, om de manuele crossfade fader in te stellen als
“busking-rate” sub-master van 0-10 seconden. De snelheid wordt getoond onderaan rechts in
de status display. De tijd wordt toegepast op selecties van paletten en intensiteit. Wanneer de
FAN mode geselecteerd is, dan wordt de wijziging toegepast gespreid over alle
geselecteerde toestellen.

19.13. Programmer Master
Het is 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 PAUSE 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.

19.14. Live Macro
Vanaf v1.9.2.3 ondersteunt MagicQ 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 GO-knop.
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 GOknop 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.
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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.

19.15. Group cues
Met Group Cues kunnen shows worden opgebouwd op basis van groepsprogrammering in
plaats van individuele headprogrammering. FX, fans en gesplittetijden 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 hebben, wordt de programmering
automatisch herberekend over de nieuwe heads binnen de groep.
Het heeft het voordeel, ten opzichte van morphing, dat informatie wordt bewaard in de op
groep gebaseerde cues, zelfs als er totaal verschillende fixtures worden gebruikt, en zelfs de
hele patch kan verwijderd worden en nieuwe totaal verschillende heads kunnen op hun plaats
gepatcht 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 headniveaus 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.
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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 Headtypes, waarbij harde waarden voor een attribuut.
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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, fanparts en fan-segmenten. 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.
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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-mode. 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.
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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 MagicGroupondersteuning) 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.
Updaten groepen
Groepen kunnen op elk moment worden bijgewerkt. Het verwijderen van Heads uit een groep
zorgt ervoor dat ze geen deel meer uitmaken van Group Cues die die groep gebruiken. Door
Heads aan een groep toe te voegen, worden ze in elke groep cues geplaatst die die groep
gebruiken.
Bij het gebruik van Group Cues raden we aan om uw eigen groepen met hun eigen namen te
creëren voordat u begint met programmeren en deze te gebruiken voor het programmeren
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van Group Cues. Als de automatisch gegenereerde groepen worden gebruikt, komen ze bij
het toevoegen van Heads, van hetzelfde type, aan een show, in de automatisch
gegenereerde groepen terecht, wat misschien niet gewenst is.
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20. Execute venster

Het execute venster is een speciaal ontworpen venster, om de gebruiker de mogelijkheid te
geven de indeling van het scherm aan te passen aan zijn wensen. De layout van het venster
is instelbaar door de gebruiker en kan de volgende zaken bevatten: Groepen, paletten,
macro’s, cues, cue stacks en andere speciale items.
Het Execute venster is ook automatisch bereikbaar via de MagicQ remote iOS en Android
applicaties en items in Execute venster kunnen getriggerd worden vanuit cue stack macro’s
en vanuit externe systemen, gebruikmakend van de ChamSys Remote protocol commando’s.
Druk de Exec toets om het execute venster te openen. Druk 2 Exec of 3 Exec om extra
execute vensters te openen. Elke execute venster werkt onafhankelijk en kan verschillende
execute grid pagina’s selecteren. Items kunnen gekopieerd worden tussen de verschillende
execute vensters.
Er zijn drie views, View Design, View Execute en View Max. Gebruik View Design om de grid
size en plaats van de items op het grid te ontwerpen. Gebruik View Execute voor playbaack,
of View Max voor full screen playback.

20.1. Design View
Gebruik de Set Grid softtoets om een grid grootte aan te geven en kopieer dan de relevante
items van andere vensters. Bijvoorbeeld om een groep in het execute venster te plaatsen, ga
naar het groepvenster, druk COPY, selecteer de groep, en ga dan naar het execute venster
en selecteer de box waar u de groep wil plaatsen.
Cues en cue stacks kunnen direct gerecord worden in het Execute venster door gebruik te
maken van RECORD en het selecteren van een vrij item.
Meerdere items kunnen geselecteerd worden om tegelijkertijd te kopiëren naar het execute
venster.
U kunt ook speciale functies toewijzen aan toetsen in het execute raster. Deze zijn onder
andere Execute Page Up, Execute Page Down, Change to Exec Page, Close, Blind, Clear,
Lamp On, Lamp Off, Reset, Key Lock. Druk de ASSIGN SPECIAL soft toets om deze toe te
voegen.

Er zijn ook Special Functions voor controle van zones, welke zones activeren, de-activeren
en de hot takevover status instellen. Dit laat volledige controle van complexe DMX routing toe
vanaf een eenvoudige interface.
Om de details van een item te bekijken in het execute venster, gebruikt u de View Item soft
toets. Dit maakt het makkelijk om de FX en Chase speed snel aan te passen.

20.2. Full screen venster
Het execute venster kan in full screen mode (View Max) werken, wat toelaat dat het hele
scherm naar wens kan ingesteld worden. De grootte van het full screen venster kan ingesteld
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worden via de GRID OPTIONS soft toets en selecteren van de Set Win Size toets, standaard
is deze 1024x768 voor MagicQ PC en 800x600 voor de console.
Selecteren van de “Run in Execute Window” optie in het setup venster, verzekert dat de
console / MagicQ PC zal opstarten in het execute venster. Denk eraan dat bij MagicQ PC, de
toetsen, bij het full screen execute venster, enkel zullen werken wanneer een MagicQ PC
Wing of interface aangesloten is.
Gebruik de close icoon in de titelbar om het execute venster te sluiten. Gebruik Assign
Special om een specifieke close toets toe te voegen aan het execute grid. Bij MagicQ
consoles kunt u de CLOSE toets drukken om terug te keren naar de normale MagicQ
vensters.
Het is mogelijk om de legendes voor de 10 hoofdplaybacks weer te geven, zelfs wanneer in
full screen van het execute venster. Gebruik soft button C, Playbacks = On. De playback
legende neemt het onderste gedeelte van het venster in beslag, wat de totale beschikbare
grootte reduceert voor de andere items.
Houdt er rekening mee dat View Max enkel ondersteund wordt in het eerste execute venster.

20.3. Paswoord bescherming
Het is eveneens mogelijk om het execute venster te beveiligen zodat operators enkel en
alleen het execute venster te zien krijgen en niet de rest van de MagicQ applicatie vensters.
Via het Execute venster stelt u een paswoord in, gebruikmakend van de Set Password
softtoets. Indien een operator het venster probeert te sluiten, dan krijgt hij de keuze om een
shut down uit te voeren of ingeven van het paswoord om toegang te krijgen tot de volledige
MagicQ applicatie vensters. Opgepast dit werkt enkel en alleen indien “Run in Execute
Window”=Yes.
Wachtwoordbeveiliging in het Execute-venster wordt alleen ondersteund als de run in
execute-optie is ingeschakeld in Setup, View Settings, Playback en MagicQ is gestart in
volledig scherm. Als u in het Execute venster op view max drukt, wordt niet om het
wachtwoord gevraagd.
Voor veiligheidsreden is er geen master paswoord. Om het paswoord te resetten op een
console of MagicQ PC systeem dat geblokkeerd is, contacteert u best uw lokale verdeler.
Bescherming kan toegevoegd worden zo dat de gebruiker geen enkele Execute toets kan
indrukken alvorens zij het paswoord ingegeven hebben. Een "Key Lock" Special functie toets
kan hiervoor geplaatst worden in het Execute venster. Wanneer deze toets gedrukt wordt, is
het Execute venster gelockt en kan alleen un-locked worden door het paswoord in te geven.
Indien geen paswoord ingesteld is, dan zal een blanco paswoord het venster unlocken.

20.4. Automatische start
MagicQ bevat verschillende opties voor het automatisch starten van playbacks en executes.
Deze opties zijn beschikbaar op MagicQ consoles en op MagicQ PC systemen wanneer
verbonden met een MagicQ USB wing of interface. Zie Setup, View Settings, Playback,
Activate Playbacks on start.

20.5. Grootte van items
Items in het venster Execute kunnen aangepast worden in grootte, zodat verschillende items
verschillende formaten kunnen hebben. Dit is vooral handig voor het opmaken van knoppen
rond faders.
Gebruik in de View Design-mode encoders en soft buttons X en Y om de itembreedte en hoogte in te stellen van 1 tot 16 boxen breed. De standaard is 1 box breed en 1 box hoog.
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Items die andere items overlappen, blokkeren de andere items, dus overlappende items
moeten worden vermeden.
De totale rastergrootte kan worden ingesteld op maximaal 40 bij 40 items - waardoor
gedetailleerde rasterlay-outs kunnen worden geconstrueerd.

20.6. Faders
Het Execute Window ondersteunt zowel faders als toetsen. Cues and cue stacks kunnen
weergegeven worden als faders. Om een Cue of cue stack weer te geven als een fader,
plaatst u de cursor op het item en druk de soft toets E om te schakelen tussen type toets en
fader. Een “F” verschijnt in de hoek van het item wanneer deze ingesteld is als fader. Faders
worden enkel getoond in Execute View en niet in Design View.

Faders kunnen tweemaal zo groot zijn dan een toets. Wanneer u een fader instelt in het
Execute venster, laat de box dan onder de fader vrij. De fader zal automatisch aangepast
worden in Execute View en de 2 boxen opvullen.
Gebruik SHIFT of CTRL en de cursor toetsen om meerdere items te selecteren en het type in
te stellen voor meerdere items tegelijkertijd.

20.7. Buttons (Toetsen)
Standaard worden toetsen in het execute venster ingesteld als Toggle, aan of uit telkens de
toets ingedrukt wordt. Het is mogelijk om een toets functie, van een toets die een Cue of cue
stack bedient, in te stellen op flash i.p.v. toggle. Verplaats de cursor naar het gewenste item
en gebruik soft toets E om het item type in te stellen op “Button Fl”.

Toetsen kunnen ook ingesteld worden als solo toetsen (ook gekend als radio toetsen) zodat
een groep van toetsen, geprogrammeerd als Cue of cue stack, kan ingesteld worden zodat
slechts één toets van de groep actief is per keer. Gebruik soft-toets E om deze in te stellen op
“Solo”.
De groep bestaat uit aangrenzende toetsen in een horizontale lijn die hun “Item Type”
ingesteld hebben op “Solo”. “Solo” toetsen moeten onmiddellijk naast elkaar liggen. Lege
items of items die niet ingesteld zijn op “Solo” zullen de groep beëindigen.
Gebruik SHIFT of CTRL en de cursor toetsen om meerdere items te selecteren en het type in
te stellen voor meerdere items tegelijkertijd.
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20.8. 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 heads in die groep. De groep dient niet eerst geselecteerd te worden, de
paletten zullen invloed hebben op de heads ongeacht of deze al dan niet geselecteerd zijn.
Dit laat toe kleuren en andere attributen te selecteren, op verschillende head 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,
Background, en Password verplaatst zijn naar het top menu onder de SET OPTIONS soft
button.
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 heads van de
groep die deze region controleren.
Indien RELEASE opgenomen is in een region, dan zal dit enkel invloed hebben op de cues
en cue stacks in die region.

20.9. 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.
De timingopties omvatten standaard fades van 0, 1, 2 en 3 seconden en staan ook
aangepaste tijden toe. Een fade van 0 seconden zorgt ervoor dat paletten snappen ongeacht
andere MagicQ console instellingen zoals Busking Rate masters.
Als de timings zijn opgenomen in een region, dan zijn deze tijden enkel en alleen van
toepassing op de heads van de groep die deze region controleert. Gebruik maken van
meerdere regions, laat toe om verschillende tijden te gebruiken op verschillende heads
tegelijkertijd.
Timing items hebben ook invloed op releasen van cues en cue stacks binnen een region
wanneer gebruik gemaakt wordt van het RELEASE speciale item.
Een regio kan worden ingesteld met paletten en timingitems, maar zonder een groep. In dit
geval wordt de timing gebruikt met die paletten en zal worden toegepast op de momenteel
geselecteerde heads. Dit is bijvoorbeeld handig om timings op kleur- en positiepaletten te
hebben, maar niet op Beam Palettes.

20.10. Rate en parameters
Het is 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
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te stellen, elementen voor het selecteren van fade en snap en element om de parts in te
stellen op 2, 3 of 4.
Als de rate items zich in een region bevinden, dan hebben ze enkel invloed op de cues, cue
stacks en programmer FX binnen deze region.
Als 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.

20.11. Execute window FX
Het is 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.

20.12. 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.
Stel “Item Type” in op “Link” (encoder E) in het execute venster om het palet in te stellen als
een soft 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
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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.

20.13. Execute venster sequencing
Het is 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, gevolgd door Sequence. 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 sequenceitem zich bevindt.
Om de sequnce willekeurig te maken, voegt u een Random knop toe - ASSIGN SPECIAL,
Sequence, Random. Als de RANDOM-knop actief is, wordt de sequence willekeurig
uitgevoerd in plaats van de ene na de andere te volgen.
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.

20.14. Execute venster groep
Aan elk Execute Grid kan een groep worden toegewezen. Dit werkt op dezelfde manier als
regio's, behalve dat de Groep van toepassing is op het hele venster zonder de noodzaak om
regio's in te stellen.
Kies Grid Options en selecteer SET GROUP. Om de groep te wissen, selecteert u SET
GROUP en kiest u NO GROUP.
De Group Mode Filter bepaalt of MagicQ filtert of uitbreidt naar de groep. Stel het
groepsmodefilter in Grid Options in.
Voor het filteren van de gegevens in het Exec Grid moeten de vereiste kanalen erin staan.
Voor uitbreiding kunnen de gegevens in het Exec Grid alle kanalen hebben (maar moeten de
vereiste attributen hebben).
Standaard is er geen Groep toegewezen. Wanneer een groep is toegewezen, wordt deze
standaard uitgebreid naar de groep.

20.15. Weergave van toetsen
De weergave van de boxen kan ingesteld worden gebruikmakend van Soft toets B
“Appearance” . De opties zijn “Images”, “Boxes” of “Coloured” te selecteren voor de weergave
van toetsen, faders en encoders.”Images” gebruikt ingebouwde afbeeldingen, terwijl
“Coloured” de toetsen kleurt volgens hun functie.
Het execute venster ondersteunt custom afbeeldingen voor de toetsen, faders en encoders.
Wanneer ingesteld, worden deze weergegeven in “Coloured” mode i.p.v de coloured control.
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De afbeeldingen dienen opgeslagen te worden in de bitmaps folder en als vlogt benoemd te
worden:
Toets up afbeelding
Toets down 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 kan zijn. De afbeeldingen kunnen bmp, jpeg of png
zijn. De bitmaps kunnen geselecteerd worden voor elke item in het execute venster, View
Design door te drukken op de BUTTON BITMAP soft toets en de gewenste file te selecteren.
Bij het selecteren van de file kiest u de “up”, “trck” of “base” file. MagicQ zal automatisch de
overeenkomstige “dn”, “knob” of “dial” file linken wanneer de toets actief is.
Gebruik SHIFT + CLEAR BITMAP om een bitmap te verwijderen.
Gebruik SHIFT of CTRL en de cursor toetsen om meerdere items te selecteren en het type in
te stellen voor meerdere items tegelijkertijd.

20.16. Speed encoders
Het execute venster ondersteunt 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.

Knopafbeeldingen die gebruikt worden bij MagicQ shows worden opgeslagen in het .xhw
show bestand.

20.17. Attribute encoders
De attribuut encoders werken zoals de encoders in de Intensity, Position, Colour, Beam
vensters en beïnvloeden de huidige geselecteerde heads.

20.18. Preload
De Preload functie 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.

20.19. Background
Het is mogelijk om een achtergrond in te stellen gebruikmakend van de GRID OPTIONS soft
toets en selecteren van SET BACKGROUND.
De achtergrond dient een bmp of jpeg file te zijn met de grootte die ingesteld is met de WIN
SIZE soft toets.
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Gebruik GRID OPTIONS soft toets en Clear Background om de achtergrond te verwijderen.
Achtergrondafbeeldingen die gebruikt worden bij MagicQ shows worden opgeslagen in het
.xhw show bestand.
Toewijzen van execute pagina’s aan users
Execute pagina’s kunnen toegewezen worden aan een specifieke gebruiker, wat toelaat
bepaalde pagina’s te verbergen voor gebruikers.
Druk op de GRID OPTIPONS soft toets en selecteer Set User. De user voor de pagina wordt
getoond in de titelbar van het execute venster.
Eens een execute pagina toegewezen is aan een gebruiker, dan heeft enkel en alleen deze
gebruiker toegang tot deze execute pagina, andere gebruikers zullen enkel en alleen een
blanco pagina zien. MagicQ verbergt de execute pagina change/select items voor execute
pagina’s waar de gebruiker geen toegang tot heeft.
Super Users hebben altijd toegang tot alle execute pagina’s.
Om de toewijzing op te heffen, drukt up op GRID OPTIONS, selecteer Set User en selecteer
default.

20.20. Speciale opties
Er zijn een aantal speciale opties die kunnen toegewezen worden aan toetsen zoals ASSIGN
SPECIAL soft toetsen. Deze zijn:
Exec Page, Exec Page Up, Exec Page Dn
Blind, Close, Clear Locate, Release
Timing
Rate Params
FX
All Busking
Simple Busking
TC + Clock + PB
Enable Uni Zone, Disable Ubi Zone, Set Hot
Uni Zone, Clear Hot Uni Zone
Fader FN
Global Tap
Powerdown
Lamp On, Lamp Off, Reset
Lamp On All, Lamp Off All
Preload
Setup Option
Multi Console Control
Encoder
Keylock
User

Toetsen om de execute pagina te wijzigen
Handige toetsen in execute grids
Stel timing in, inclusief split richting voor
paletten
Stel snelheid in van Chase/FX
Voeg FX toe aan geselecteerde heads
Voegt alle Timing, FX en Rate items toe
Voegt basic Timing, FX en Rate items toe
Timecode, klok en playback items
Management van meerdere universe zones
Bewaar huidige fader mode
Global Tap to Time toets
Onmiddellijke shutdown van de Pc
Beïnvloed de geselecteerde heads
Lamp on/off van alle toestellen
Aan/uit preload mode
Wijzig een setup optie
Snelkoppelingen voor multi console controle
Voeg een rate of attribuut encoder toe
Blokkeer het execute venster zodat
gebruikers niets kunnen wijzigen of kunnen
afsluiten.
Wijzig de user/gebruiker

Wisselen execute pagina
Het is mogelijk om meerdere grids te bouwen en dan te wisselen tussen deze grids via de
Exec Page, Ewec Page Up en Exec Page Down special options.
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Bijvoorbeeld u kunt grid 1 gebruiken als “Home” grid met enkel en alleen toetsen om te
wisselen naar andere pagina’s. Dan kan elk van de andere pagina’s een Exec Page toets
hebben om terug te keren naar de “Home” grid.
Execute pagina items voor specifieke execute pagnina’s zijn verborgen voor users die geen
toegang hebben tot deze pagina’s.
Automatisering setup opties
Setup opties kunnen gewijzigd worden vanuit het execute venster, zonder keyboard macro’s
te moeten schrijven. In het execute venster drukt u op ASSIGN SPECIAL en selecteer de
Setup optie om de wijziging van een setup optie toe te wijzen aan een toets.
MagicQ zal vragen wat de waarde is voor elke optie (bijvoorbeeld Ja / Nee, Ingeschakeld /
Uitgeschakeld of een andere waarde) en dit wordt opgeslagen in de snelkoppeling. Het is
daarom mogelijk om twee verschillende snelkoppelingen te maken: een om een optie in te
schakelen en een om deze uit te schakelen.
Multiconsole control shortcuts
In de mode Net Session (Multi Console) maken deze sneltoetsen snelle selectie mogelijk van
welke console de output bestuurt naar welke heads / kanalen op de lichtinstallatie. Deze
opties zijn normaal gesproken te vinden in Setup, View DMX I/O, MULTIPROG SEL CHANS.
Alle normale opties zijn beschikbaar.
Voor de Groep optie wordt de groep die is geselecteerd bij het maken van het execute item
opgeslagen en gebruikt voor de snelkoppeling. Daarom kunnen er meerdere snelkoppelingen
worden gemaakt voor verschillende groepen.
Voor Uni Zones, One Universe, Universes wordt de uni zone of universe gekozen wanneer de
snelkoppeling wordt bewaard.
Voor de opties One head, Selected, Programmer, Last active en Active opties weerspiegelen
de huidige selectie van head / kanaal selectie / activeringsstatus, niet de selectie of status
wanneer de snelkoppeling werd aangemaakt.
De opties None, All, User zijn niet afhankelijk van de selectiestatus.
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.
Selecteer ASSIGN SPECIAL en selecteer dan Timecode + Clock + PB.
User
Dit laat toe de user te wijzigen van het execute venster. Indien paswoorden geconfigureerd
zijn voor de gebruikers, dan zal MagicQ naar het paswoord vragen alvorens te wijzigen van
user.
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Execute venster playback/cue stack informatie
MagicQ onderstuent speciale items in het Execute-venster, die de huidige Cue-naam, Cuecommentaar 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 + clock
+ PB. 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 cue,
zodra de huidige cue fade voltooid is, wordt de resterende tijdscode naar de volgende Cue
getoond.
De huidige pagina en volgende pagina kan eveneens getoond worden.

20.21. Execute venster op iOS/Android remote
Execute vensters zijn automatisch beschikbaar op de iOS/Android remote apps.
Elke iOS/Android device heeft toegang tot de verschillende execute pagina’s op het MagicQ
systeem. Wij bevelen aan om gebruik te maken van de Execute Page Up, Execute Page
Down, Change to Exec Page speciale functies om pagina selectie toe te laten op remote
devices.
De iOS/Android device download elke custom afbeelding gebruikt in het execute venster van
het MagicQ systeem.

20.22. Execute toetsen op console/wing Playback Go /Pause toetsen
Vanaf v1.6.7.0 is het mogelijk om 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
Yes 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”.
Denk er aan dat enkel een grid van 10/2 kan gemapt worden op de 10 hoofdplaybacks, deze
functie wordt niet ondersteund op extra wings, playback wings of execute wings.
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20.23. Meerdere execute vensters
Het is mogelijk om tot en met 3 execute vensters tegelijkertijd open te hebben op MagicQ
Systemen. Om een tweede of derde execute venster te openen, typt u 2 of 3 in alvorens op
de execute toets te drukken.
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21. Automatisering
21.1. MagicQ Automation venster
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.

Het Automation venster (Macro, View Autom) dient 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, cue stack,
cue of execute level triggeren gebruikmakend van de velocity.
Automatiseringen kunnen globaal worden in- of uitgeschakeld via de Autom-instelling in
Setup, View Settings, Mode.
Autom Events
Elk event kan tot en met 3 parameters (P1, P2, P3) hebben om het event verder te filteren.
Event
P1
P2
P3
Scheduled
MIDI note
MIDI sysex
Timecode
Remote
DMX input
Serial port
Startup
Shutdown
Tracker
Power fail
Scene Setter Button
OSC

Tijd masker
Mode – on, off of beide

Datum masker
Noot

Start timecode bereik
Mode – on, off of beide
Level
Aantal karakters die
moeten overeenkomen

Eind timecode bereik

Type, inside, outside,
enter, exit

Tracker ID

Kanaal
P2 is karakterstring

Kanaal, 0 voor alle

P3 het karakter dat
doorgestuurd wordt naar
de functie
MagicVis object

Toets nummer 1 tot 16
OSC Commando
maximum 15 karakters

Externe Autom events kunnen gesimuleerd worden binnen MagicQ met gebruik van het
toetsenbord.
Voor MIDI-nootevents typt u testmidi gevolgd door de 3 MIDI-bytes - bijv. om noot on te
testen voor noot 10 met snelheid 127 voer testmidi in
144,1,127
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Voor MIDI exclusieve systeemgebeurtenissen typt u testsysex gevolgd door de vereiste MIDIbytes
Typ voor OSC-gebeurtenissen testosc gevolgd door de OSC-tekenreeks, bijv. om naar PB1
te gaan, voert u testosc / pb / 1 / go in
Typ voor seriële gebeurtenissen testser gevolgd door de seriële bytes, bijv. Om de bytes
1,2,3 te simuleren, voert u testser 1,2,3 in
Voor remote input events typt u testinput gevolgd door polariteit en optie-inputnummer, bijv.
om remote input gesloten te simuleren voer testinput 1 in
Autom Functions
De volgende functies worden ondersteund, waarbij elke functie maximaal 3 functieparameters
F1, F2, F3 heeft.
Function
PB a,r,level
PB level
PB Toggle
PB Activate
PB release
PB act full
PB go
PB pause
PB ffwd
PB fbck
PB jump
PB tap to time
PB go cue id = level
Stack toggle
Stack activate
Stack release
Stack a,r,level
Stack random
Cue activate
Cue release
Cue a,r,level
Cue toggle
Exec activate
Exec release
Exec level
Exec toggle
Run macro
Change layout
Display Message
Zone switch
Change page

F1
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Playback num
Cue Stack ID
Cue Stack ID
Cue Stack ID
Cue Stack ID
Cue Stack ID
Cue ID in Cue Store
Cue ID in Cue Store
Cue ID in Cue Store
Cue ID in Cue Store
Exec Grid ID
Exec Grid ID
Exec Grid ID
Exec Grid ID
Macro ID
Layout num

F2

Page num

Change page
release main
Change page
release all
Shutdown PC
Reboot PC

Page num

te activeren
playback
te activeren
playback
te activeren
playback

Page num

F3

Cue ID

Cue ID
Cue ID
Einde Cue Stack ID

Item ID
Item ID
Item ID
Item ID
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Voor Playback (PB) functies is F1 het playbacknummer. MagicQ consoles ondersteunen de
besturing van alle 202 playbacks. MagicQ PC ondersteunt controle van de eerste 10
playbacks (PB1 tot PB10).
Voor Cue Stack functies is F1 het stacknummer. F2 is een Cue ID voor Stack-activering en
voor Stack a, r, level alleen.
Voor Cue-functies is F1 het Cue-nummer (Qid) in de Cue Store.
Stack random maakt de activering mogelijk van één Cue Stack in de Cue Stack range F1 tot
F2. Elke keer dat de automatisering getriggerrt wordt, worden alle Cue Stacks in de range
gedeactiveerd, en één Cue Stack in de range wordt willekeurig geselecteerd en geactiveerd.
Voor macro's is F1 de macro-ID van de keyboardmacro. 0 betekent dat alle spelende
keyboardmacro's worden gestopt.
Voor paginafuncties is F1 het paginanummer en geeft F2 een playback aan die moet worden
geactiveerd op de paginawijziging (0 = geen) en een cue Id om naar te springen bij een PB
go en PB jump.
Voor Bericht weergeven wordt het veld Beschrijving gebruikt om het bericht op te geven.
De huidige status van de functie wordt weergegeven in het veld Status.
MIDI events
Indien u MIDI events toevoegd dan overschrijven deze de miditable.txt file, de file wordt
volledig genegeerd.
Serial port events
Indien u serial port events toevoegd dan overschrijven deze de normale ChamSys serial
remote protocol functies. De seriële poort settings in Setup, View Settings, Ports moeten
ingesteld worden met Serial Remote Protocol ingesteld op ChamSys RX.
MagicQ vergelijkt de ontvangen seriële data met de string die u ingeeft in het P2 veld
gebruikmakend van hetzelfde formaat als in de cue stack macro’s maar zonder de X. Dus
indien u het P2 veld in Automation instelt op
1,2,3 dan zal dit vergeleken worden met de ontvangen data 1,2,3.
P1 is het aantal karakters dat dient overeen te komen en P3 bepaalt welk karakter
doorgestuurd wordt naar de Automation functie.
Dus indien u MagicQ wenst te laten reageren op seriële commando’s om het level in te
stellen van playback 1, gebruikmakend van het seriële commando “L1” tot “L100”, dan dient
Autom in te stellen als volgt:
Type
P1
P2
P3
Function
F1

Serial Port
1
“L”
2
PB Level
1

// overeenkomst met 1 karakter
// karakter dat dient overeen te komen
// 2e karakter van de ontvangen string

21.2. Geplande events
MagicQ ondersteunt getimede events voor het triggeren van Cues op specifieke tijden of
dagen van de week. Elke cue in een cue stack kan ingesteld worden, zodanig dat hij
getriggerd wordt door een gepland event, i.p.v. de vorige cue te volgen. Dit laat toe om op
bepaalde tijdstippen van de dag of op een bepaalde datum, events automatisch uit te voeren.
Geplande events worden ondersteunt op MagicQ consoles en MagicQ PC wanneer
aangesloten aan een MagicQ wing.
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Om deze functie te gebruiken, stelt u het Halt veld in het cue stack venster in op “Sched”.
Dubbelklik om het veld te veranderen. Geef dan de tijd in bij het Wait veld. U kunt een
volledige tijd ingeven als volgt:
19/30/5 voor 19 uur 30 minuten en 5 seconden
Of
*/10/0 om het event alle uren, om 10 minuten na het uur uit te voeren.
Of
*/*/0 voor elke minuut.
Vanaf v1.9.2.1 software, wanneer MagicQ opstart, controleert het op geplande Automs en
stelt de status in volgens de huidige tijd en datum. Als er bijvoorbeeld een automatisering is
die elke dag om 7.00 uur draait en het systeem start om 9.00 uur opnieuw, dan wordt de
automatisering om 7.00 uur automatisch geactiveerd. De Automs worden geactiveerd in de
volgorde van oud naar nieuw, zoals ze zouden zijn gedaan als het systeem op dat moment
had gedraaid.
Automatiseringen, inclusief geplande events, kunnen worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld bij
het programmeren) op individuele basis of via de globale optie Macro enable in Setup.
Datums en dagen van de week
Het is eveneens mogelijk om een datum in te stellen in P2 volgens het volgende formaat:
Dag/maand/jaar
Asterisks (*) kunnen worden gebruikt. Voorbeelden:
24/12/2005 – specifieke datum (24 december 2005)
1/*/* - 1e dag van elke maand
*/6/* elke dag in juni
Als alternatief kunt u ook specifieke dagen van de week ingeven gebruikmakend van de
karakters A tot G, waarbij A maandag is, B dinsdag, C woensdag, D, donderdag, enz……
Dus voor een event elke maandag en dinsdag geeft u in:
AB
Zonsopgang en zonsondergang (astronomisch)
MagicQ heeft de mogelijkheid om events te triggeren gebaseerd op zonsopgang en
zonsondergang op de welbepaalde locatie.
Om zonsopgang en zonsondergang events correct te laten uitvoeren, moet MagicQ
geconfigureerd worden met de correcte lengte-, breedtegraad en tijdszone. Deze parameters
worden geconfigreerd in Setup – View Settings – Mode. De zonsopgang en zonsondergang
tijden voor de huidige locatie kunnen gecontroleerd worden in setup – View System – View
Status.
Om een gepland event in te stellen op basis van een zonsopgang of zonsondergang plaatst u
het Halt veld in de cue stack op Scheduled (dubbelklik om het te wijzigen). Geef dan in het
wacht veld R in voor sunsrise (zonsopgang) en S voor sunset (zonsondergang).
Het is mogelijk om een offset in te stellen voor zonsopgang en zonsondergang tijden zodat
het event een bepaalde tijd voor of na zonsopgang of zonsondergang getriggerd wordt.
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Bijvoorbeeld om te triggeren 20 minuten na zonsopgang geeft u in:
R+0/20/0
Om te triggeren 30 minuten voor zondsondergang geeft u in:
S-0/30/0

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 274 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Tracker
MagicQ kan events activeren op basis van een XYZ Tracker-positie gerelateerd aan een
MagicVis-object. Dit maakt het mogelijk om de XYZ-positie te ontvangen van een extern
systeem en die positie-informatie gebruiken om andere attributen te controleren - bijv. de
intensiteit van een vaste spot verhogen wanneer de uitvoerder naar een gebied op het
podium beweegt. We binden het aan delen van het podium, die we kunnen definiëren in onze
MagicVis visualisatie, zodat we attributen kunnen regelen - intensiteit, kleur, zoom enz.
gebaseerd op hoe dicht de artiest bij een punt of bij een lijn komt.
Als het triggertype is ingesteld op Inside, gaat het triggergebeurtenisniveau naarmate de
XYZ-tracker binnen het MagicVis-object beweegt, zal het level gaan van 0 aan de rand tot
255 in het midden van het object.
Wanneer het triggertype is ingesteld op Outside, dan wanneer de XYZ-tracker zich buiten het
MagicVis-object bevindt, is het triggergebeurtenisniveau 255. Wanneer het naar binnen
beweegt, gaat het van 255 aan de rand naar 0 in het midden van het object.
Als het triggertype is ingesteld op Enter, wordt de gebeurtenis geactiveerd terwijl de XYZtracker binnen het MagicVis-object beweegt.
Wanneer het triggertype is ingesteld op Exit, wordt de gebeurtenis geactiveerd wanneer de
XYZ-tracker buiten het MagicVis-object beweegt.

21.3. Automatische start van Playbacks / Executes
MagicQ ondersteunt verschillende opties voor het automatisch starten van Playbacks en
Executes. Deze opties zijn beschikbaar bij MagicQ consoles en MagicQ PC systemen
wanneer verbonden met een MagicQ USB Wing of interface. Zie Setup - View Settings Playback - Activate Playbacks On start.

21.4. Keyboard macro’s
Keyboard macro’s geven u de mogelijkheid om opeenvolging van toetsindrukken te bewaren
en ze opnieuw uit te voeren door het drukken van één enkele toets. Keyboard macro's
kunnen toegewezen worden aan om het even welke toets van de console (inclusief aan een
SHIFT + toets en CTRL + toets) of aan toetsen van een extern klavier. De eerste 10 keybaord
macro's zijn beschikbaar via de Quick Macro Tool Bar.
Macro's kunnen worden geblokkeerd vanuit het Setup-venster met de optie "Inhibit Macros".
Recorden keyboard macro’s
Om een keyboard macro te recorden, gaat u naar het macro venster, druk RECORD en
selecteer een macro om te recorden. Als alternatief kunt u de cursors op een vrij item
plaatsen in het venster en druk op de START MACRO toets.
De console record dan alle volgende key sequenties tot wanneer u in het macro venster op
de soft toets END MACRO drukt.
De titel bar toont “Recording” terwijl het recorden bezig is. MagicQ verwijdert automatisch de
MACRO en END MACRO soft toets drukken op het einde van het recorden.
In software voor v1.7.1.3 bewaarde MagicQ raw key drukken. Vanaf v1.7.3 ondersteunt
MagicQ verschillende formaten voor het opslaan van toetsen, standaard gebruikt het nu de
interne MagicQ toetsen. De interne MQ keys hebben het voordeel dat deze identiek zijn op
alle MagicQ consoles, daarom een keyboard macro die gerecord is op een MQ80 zal ook
steeds correct werken op een Pro 2014 en vice versa.
Kies de record opties door het drukken van de soft toets A in het macro venster. De opties
zijn “Keys”, “MQ Keys” en “Functions”.
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Afspelen van keybaord macro’s
Macro’s kunnen weergegeven worden door eenvoudig weg te drukken op het item in het
macro venster.
Om een macro te stoppen die lopende is, opent u het macro venster, View Macros, plaats de
cursor op de macro en druk op de STOP MACRO sof toets. Om alle lopende macro’s te
stoppen drukt u SHIFT+ STOP ALL MACROS.
Keybaord macro’s kunnen getriggerd worden van in cue stacks door gebruik te maken van
cue stack macro V, bv. B1 speelt macro 1 af. B0 stopt alle macro’s.
Keyboard Macro Timing
Weergave van keyboard macro’s kan gebruik maken van de tijd waarin de macro werd
gerecord of van externe tijdsbronnen. Standaard worden de macro’s weergegeven
gebruikmakend van “Immediate” (directe) timing. Gebruik de SET TIMING soft toets om de
timing te wijzigen in “Real Time” of “Time Code”.
De Timing kan gewijzigd worden nadat de macro is gerecord, hoewel, indien er externe time
code timing gewenst is, dan dient dit geselecteerd te worden alvorens de macro opgenomen
wordt. Dit laat toe dat de console de toetsdrukken opslaat volgens het ontvangen
timecodesignaal.
Editeren van keyboard macro’s
Tijden kunnen gewijzigd worden in View Data van het Macro venster gebruikmakend van het
numerieke klavier en encoder E. Meerdere items in de macro kunnen tegelijk geselecteerd
worden gebruikmakend van SHIFT en de cursortoetsen, om meerdere items te selecteren.
Bij gebruik van Timecode, kunnen de + en – operatoren gebruikt worden om een offset te
geven aan de timing voor een welbepaalde sequentie van items.
Macro stappen kunnen gewist worden met de REMOVE toets. Houdt er rekening mee dat
wanneer een toets gedrukt wordt er een “press” en “release” is, beide dienen verwijderd te
worden, anders zal de toets-status in de war zijn.
Het is mogelijk om stappen te verplaatsen in de macro, View Data, druk op MOVE en
selecteer dan de bron gevolgd door het doel. Meerdere stappen kunnen verplaatst worden
gebruikmakend van de SHIFT en cursor toetsen.
De RETIME soft toets kan gebruikt worden om de tijden te wijzigen voor stappen die niet
meer volgens de squentie staan. Elke tijd die niet meer in de juiste volgorde staat wordt
gewijzigd naar een nieuwe tijd die wel in de juiste volgorde staat. De volgorde waarin de
toetsen weergegeven worden blijft behouden.
De REORDER soft toets wijzigt de volgorde van de toetsen om te matchen met de timing.
Denk er aan dat dit zal effect hebben op het resultaat van de weergegeven macro.
Toewijzen van keybaord macro’s
Om een macro toe te wijzen aan een toets, drukt u op de ASSIGN MACRO soft toets en druk
op een toets waaraan u de macro wenst toe te wijzen. (bv. één van de 6 reserver toetsen).
Keyboard macro’s kunnen ook toegewezen worden aan een combinatie van toetsen,
bijvoorbeeld indien u één toets ingedrukt houdt en een andere indrukt. Keyboard macro’s
worden bewaard in de showfile en ook wanneer u op Save Settings klikt, dus het is mogelijk
om uw console te personaliseren.
Indien u per ongeluk een macro toewijst aan een verkeerde toets, dan kunt u zeer eenvoudig
de assignering wizjigen. Open het macro venster, plaats de cursor op de macro waarvan u de
assignering wenst te wijzigen en druk op de ASSIGN MACRO soft toets. Druk nu de toets
waaraan u werkelijk de macro wens toe te wijzen.
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Een macro toewijziging kan ongedaan gemaakt worden door gebruik van de DEASSIGN
MACRO soft toets.
Quick Macro Toolbar
De Quick macro toolbar kunt u oproepen door te drukken in het scerm van de Status display
(het gebied op het scherm boven playbacks PB1 tot PB5 met de klok). De macro toolbar kan
gesloten worden door het opnieuw drukken in de Status display.
De macro tool bar toont de key macros 1 tot 10.
Recorden playbak faders
Macro’s ondersteunen 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.
Ingebouwde macro's
MagicQ ondersteunt een aantal ingebouwde macro's welke standaard toetsen sequenties
bevatten en redeleijk veel welke meerdere toetsindrukken vereisen (zoals SHIFT +
RELEASE, S+ REC). De ingebouwde macro's kunnen handig zijn op touch systemen waarbij
het niet mogelijk i som 2 toetsen tegelijk in te drukken.
Plaats de cursor op een vrije ruimte in het Macro venster en druk de INBUILT MACRO Soft
toets. Kies nu de macro welke u wil toewijzen aan deze vrije ruimte.
Geplande events in Cue Stacks
MagicQ ondersteunt nu getimede events voor het triggeren van Cues op specifieke tijden of
dagen van de week. Elke cue in een cue stack kan ingesteld worden, zodanig dat hij
getriggerd wordt door een gepland event, i.p.v. de vorige cue te volgen. Dit laat toe om op
bepaalde tijdstippen van de dag of op een bepaalde datum, events automatisch uit te voeren.
Geplande events worden ondersteunt op MagicQ consoles en MagicQ PC wanneer
aangesloten aan een MagicQ wing.
Om deze functie te gebruiken, stelt u het Halt veld in het cue stack venster in op “Sched”.
Dubbelklik om het veld te veranderen. Geef dan de tijd in bij het Wait veld. U kunt een
volledige tijd ingeven als volgt:
19/30/5 voor 19 uur 30 minuten en 5 seconden
Of
*/10/0 om het event alle uren, om 10 minuten na het uur uit te voeren.
Of
*/*/0 voor elke minuut.
Datums en dagen van de week
Het is eveneens om een datum in te stellen. Datums worden in het macro veld ingevoerd,
startende met een Z en eindigend met een Z. Bijvoorbeeld om een event te starten op 24
december geeft u in:
Z24/12/2005Z
U kunt ook specifieke dagen van de week ingeven gebruikmakend van de karakters A tot G,
waarbij A maandag is, B dinsdag, C woensdag, D, donderdag, enz……
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Dus voor een event elke maandag en dinsdag geeft u in:
ZABZ
Voor een event op de eerste dag van elke maand geeft u in:
Z1Z
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22. Motorisatie en customisation

De MagicQ Stadium Serie producten met gemotoriseerde faders laten toe veel verschillende
functies toe te passen op de faders, waarbij MagicQ de faderniveaus verandert wanneer de
functies worden gewijzigd.
Naast de bestaande playbackpagina's (sets van faders voor verschillende songs)
introduceren de Stadium Series het concept van playbackbanken om toegang tot meer
playbacks op een pagina mogelijk te maken.

22.1. MQ500M playbackbanking
De Satdium-playbacksectie is in tweeën gedeeld met fader en encoder playbacks. De
playbacksectie van de faders bestaat uit gemotoriseerde fader-, FLASH-, GO-, PAUSE- en Sknoppen. De execute playbacksectie bestaat uit encoders met ingebouwde knop en FLASHknoppen.
Op de MQ500M/MQ250M en Stadium Connect is de playback sectie verdeelt in banken om
toegang te bieden tot maximaal zes verschillende playbackbanken - de eerste bank is PB1 tot
PB30, de tweede bank is PB31 tot PB60, de derde is PB61 tot PB90, enzovoort, waardoor u
snelle toegang hebt tot 180 playbacks in totaal. Normaal gesproken wordt de eerste bank
gebruikt voor het afspelen van de hoofdnummers, terwijl de tweede en derde kunnen worden
gebruikt voor specials of key lighting.
De originele MQ500 heeft geen motorisering, dus om toegang te krijgen tot meer playbacks is
het noodzakelijk om een Stadium Wing toe te voegen.
Bij gebruik in multi-consolemode hebben de gemotoriseerde Stadium consoles toegang tot
dezelfde of verschillende banken, waardoor twee of meer operators de show met
verschillende playbacks kunnen afspelen.
Wanneer pagina’s worden gewijzigd, veranderen de banken allemaal of veranderen alleen
individuele banken, afhankelijk van de ingestelde bank tie. Page-holdover en Two pageholdover werken hetzelfde als op de MQ500.
De MQ500M playbackbanken zijn ontworpen om te voorkomen dat de pagina tijdens songs
moet worden gewijzigd – pagina’s worden gebruikt voor nieuwe songs in plaats van voor
extra playbacks.
Als de playbacks gereleased worden, blijven de faders standaard op het niveau waarop ze
waren ingesteld. Het is mogelijk om faders terug te laten keren naar 0% wanneer ze worden
gereleased. Stel in Setup, View Settings, Playback de optie “Motor Faders release to zero” in
op yes. Elke Cue Stacks waarvan “Fader releases stack” is ingesteld op “yes” wordt
automatisch teruggezet naar 0% wanneer gereleased.

22.2. Fader modes
De huidige functie van de faders wordt bepaald door de fader-mode die kan worden
geselecteerd door de knoppen NEXT PAGE of PREV PAGE ingedrukt te houden. Dit toont
een snelkoppelingswerkbalk met dubbele hoogte waarbij de bovenste rij de verschillende
modes toont en de onderste rij de bank of offset binnen die mode.
Op pc waar de functies voor het vasthouden niet beschikbaar zijn, zoals bij andere
werkbalken, kan het worden vergrendeld door op SHIFT en NEXT PAGE of PREV PAGE te
drukken.
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De fadermodes zijn:
Playbacks
Int
Sel Int
Groups
Chans
Sel Chans
In Masters
Group Masters
Sel Int Masters
Presets

De standaard mode zoals gebruikt door alle
andere MagicQ consoles, faders zijn
normale playbacks
Intensiteit van de heads – beginnend bij het
laagste head nummer
Intensiteit van geselecteerde heads – start
vanaf de eerste geselecteerde head
Intensiteit van groepen – vanaf Groep 1
Waarde van kanalen – beginnend bij
Universe 1 kanaal 1
Waarde van kanalen van geselecteerde
heads – beginnend vanaf de eerste
geselecteerde head
Intensiteit Master van de heads –
beginnend bij het laagste head nummer
Intensity Master van alle heads in de
groepen – beginnend bij de laagste
geprogrammeerde groep
Intensity Master van geselecteerde heads –
beginnend bij de eerste geselecteerde head
Vooraf ingestelde intensiteiten – beginnend
bij het laagste head-nummer

De niet-playbackmodes kunnen worden opgesplitst in programmermodes, mastermodes en
preset modes.
In alle modes tonen de faderlegendes de GO-knop rood om aan te geven wanneer de fader
actief is. Door op PAUZE te drukken, wordt de fader uitgeschakeld.
Door op NEXT PAGE of PREV PAGE te drukken, gaan pagina’s omhoog en omlaag door de
pagina’s van de faders.
Als u op CTRL en NEXT PAGE of PREV PAGE drukt, kunt u één voor één door de faders in
de mode bladeren in plaats van pagina voor pagina. Dit maakt het kiezen van het exacte
startpunt voor de eerste fader mogelijk.
Het startpunt kan direct worden ingesteld door een nummer op het toetsenbord in te voeren,
de fader-snelkoppelingsbalk te openen (PAGE UP of PAGE DOWN ingedrukt te houden) en
op de knop Head No N / Group No N / Chan No N te drukken.
Als u in alle modes op SHIFT + BIG PAUSE drukt, worden alle faders voor de mode op alle
pagina’s gedeactiveerd.
Programmer modes
In de programmermode zijn alle wijzigingen van invloed op de programmer, net alsof de
heads zijn geselecteerd via het toetsenbord, de encoders of de paletvensters. Door op
CLEAR te drukken, worden alle faders gereset.
In de Intensity-mode worden de faders gebruikt om de intensiteit van één van de gepatchte
heads te regelen, te beginnen bij het laagste headnummer. Door de fader aan te passen,
wordt de intensiteit voor die head in de programmer ingesteld. Als u op de GO-knop drukt,
wordt de intensiteit op 100% ingesteld, terwijl u op de PAUZE-knop drukt, wordt de intensiteit
voor die head uit de programmer verwijderd. De PAGE UP en PAGE DOWN knoppen worden
gebruikt om door alle gepatchte heads te bladeren.
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Selected Intensity-mode werkt als Intensity-mode, maar gebruikt alleen de geselecteerde
heads – in volgorde van selectie, waardoor snelle toegang tot de intensiteiten van
geselecteerde heads mogelijk wordt gemaakt door die heads eenvoudig te selecteren.
In de groepsmode worden de faders gebruikt om de intensiteit van elke groep heads te
regelen, te beginnen bij groep 1, één groep per fader. Door de fader aan te passen, wordt de
intensiteit ingesteld voor alle heads in die groep in de programmer. Door op de GO-knop te
drukken, worden alle heads in de groep op 100% ingesteld, terwijl door op de PAUSE-knop te
drukken de intensiteit voor alle heads in die groep uit de programmer wordt verwijderd. De
PAGE UP en PAGE DOWN knoppen worden gebruikt om door alle groepen te bladeren.
In de mode Chans worden de faders gebruikt om de kanalen op de console te bedienen
vanaf de eerste universe. Door de fader aan te passen, wordt de waarde van het kanaal in de
programmer ingesteld. Als u op de GO-knop drukt, wordt het kanaal ingesteld op 255. Als u
op de PAUSE-knop drukt, wordt de waarde voor het kanaal uit de programmer verwijderd. De
knoppen PAGE UP en PAGE DOWN worden gebruikt om door alle kanalen te bladeren.
In al deze modes op de FLASH-knop drukken, plaatst het niveau op 100% en bij het loslaten
keert het terug naar het niveau van de fader.
De Selected Chans-mode werkt als de Chans-mode, maar gebruikt alleen de kanalen van de
geselecteerde heads – in volgorde van selectie, waardoor snelle toegang tot de kanalen van
geselecteerde heads mogelijk is door die heads eenvoudig te selecteren.
Master modes
In de Intensity Master-mode worden de faders gebruikt om de masterintensiteit van één van
de gepatchte heads te regelen vanaf het laagste head-nummer. Door de fader aan te passen,
wordt de masterintensiteit voor dat hoofd ingesteld. De masterintensiteit werkt in de eindtrap
en wijzigt het niveau van de intensiteit afkomstig van playbacks of de programmer.
Door op de PAUZE-knop te drukken, keert de intensiteitsmaster voor dat hoofd terug naar
100%. De fader is voor 100% halverwege ingesteld – daarom is het mogelijk om de intensiteit
tot 200% te verhogen in situaties waarin de intensiteit van het afspelen / programmeren
minder dan 100% is. De PAGE UP en PAGE DOWN knoppen worden gebruikt om door alle
gepatchte heads te bladeren. Master Intensities kunnen ook worden bediend vanuit het
Intensity Window, View Masters.
Selected Intensity Master-mode werkt als Intensity Master-mode, maar gebruikt alleen de
geselecteerde heads – in volgorde van selectie, waardoor snelle toegang tot de masterintensiteiten van geselecteerde heads mogelijk is door die heads eenvoudig te selecteren.
In de Group Master-mode worden de faders gebruikt om de master-intensiteit van de groep
heads te besturen, beginnend bij groep 1. Door de fader aan te passen, wordt de masterintensiteit voor alle heads in de groep ingesteld. De masterintensiteit werkt in de eindtrap en
wijzigt het niveau van de intensiteit afkomstig van playbacks of de programmer.
Als u op de PAUZE-knop drukt, keert de intensiteitsmaster voor alle heads in de groep terug
naar 100%. De fader is halverwege ingesteld voor 100% - daarom is het mogelijk om de
intensiteit tot 200% te verhogen in situaties waarin de playback- / programmerintensiteit
minder is dan 100%. De PAGE UP en PAGE DOWN knoppen worden gebruikt om door alle
groepen te bladeren.
Als u in de mastermodes op de FLASH-knop drukt, wordt het masterniveau op 100% gezet
en bij het loslaten keert het terug naar het niveau van de fader.
Als zowel een Master Intensity voor een head als één of meer Group Masters voor dezelfde
head actief zijn, vermenigvuldigen ze zich samen – bijv. als de geprogrammeerde waarde
100% is, maar de headintensiteitsmaster is ingesteld op 50% en een groepsintensiteitsmaster
die deze head bevat op 50%, dan is de output 25%. Dit maakt meerdere niveaus van masters
mogelijk, net als bij het bestaande intensiteitsmastersysteem – het verschil is dat het nu niet
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nodig is om intensiteitsmasters expliciet te programmeren – toegang is beschikbaar voor
intensitymasters en groupsmasters zodra de heads zijn gepatcht.
Preset modes
In de Preset-mode worden de faders gebruikt om de vooraf ingestelde intensiteiten te regelen
– volgens de View Preset in het Intensity-venster. Vooraf ingestelde intensiteit werkt
onafhankelijk van de programmer en wordt gebruikt voor het instellen van vaste waarden –
bijvoorbeeld bij een change over of voor achtergrondverlichting.
Door op GO te drukken wordt de vooraf ingestelde intensiteit op 100% gezet – door op
PAUSE te drukken wordt deze op 0% gezet (niet actief).
Door op FLASH te drukken, wordt de intensiteit op 100% gezet en bij het loslaten keert het
terug naar het faderniveau.
Shortcuts voor fader mode
De fadermode en bank kunnen worden geselecteerd in een pop-upmenu door de PAGE UPof PAGE DOWN-knoppen ingedrukt te houden.
De huidige fader-mode en bank kunnen worden opgenomen als items in het Execute-venster,
dat vervolgens kan worden bediend vanuit de 4x3 Execute-sectie, waardoor met één enkele
toetsdruk wisseling van fader-mode of banken mogelijk is.
Houd NEXT PAGE of PREV PAGE ingedrukt en druk op RECORD. MagicQ zal u vragen
“Record shortcut – please press item”. Selecteer een item in het execute venster of op de 4x3
execute-knoppen (in de Execute mode).
Als alternatief in het Execute venster, selecteer ASSIGN SPECIAL en kies Fader FN. De
huidige faderbankmode en het startitem worden toegewezen aan een item.
In de playbackmode kunnen ALT en de NEXT PAGE- en PREV PAGE-knoppen worden
gebruikt om de afspeelbank te wijzigen als alternatief voor NEXT PAGE / PREV PAGE
ingedrukt te houden en de Bank in de werkbalk te selecteren.
Er zijn ook ingebouwde macro’s voor NEXT BANK en PREV BANK die kunnen worden
toegewezen aan Execute-grids voor gebruik in Execute vensters of de 4x3 Execute sectie.
Fader Touch
MagicQ kan zien wanneer gebruikers de gemotoriseerde faderknoppen aanraken. Optioneel
kan dit worden gebruikt om de geselecteerde weergave te wijzigen of om die weergave
vooraf te visualiseren in MagicVis.
Deactiveren motorisatie
Gemotoriseerde faders hebben bewegende onderdelen die bij overmatig gebruik kunnen
slijten. Gebruikers moeten vermijden macro’s of tracks te maken die ervoor zorgen dat
motoren constant bewegen.
Individuele motoren kunnen worden uitgeschakeld in Setup, View Settings, Hardware, Faulty
Mator Mask en Faulty Wing Motor Mask. Dit zijn hexadecimale bitmaskers – fader 1 is 0001,
fader 2 is 0002, fader 3 is 0004.
Alle motoren kunnen worden uitgeschakeld in Setup, View Settings, Hardware, Motorisation.
Verlichte faders
In de playbackmode worden de verlichte faders gebruikt om de functie van de fader aan te
geven – blauw voor normale HET-niveauregeling, groen voor LTP-faders, rood voor Intensity
Masters en oranje voor FX Speed- en FX-masters.
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De faders kunnen worden geconfigureerd om de aangepaste kleurlabels in de Cue Stack te
gebruiken (stel Setup, Windows, Playback Col Tag optie in op Cue Stack) waardoor volledige
gebruikerscontrole mogelijk is.
In de mode Intensity en Selected Intensity zijn de verlichte faders op wit ingesteld.
In de groepsmode zijn de verlichte faders geel.
In Master-modes (Int Master, Group Master, Sel Int Master) zijn de verlichte faders rood.
In de mode Chans en Selected Chans zijn de verlichte faders op cyaan ingesteld.
In de mode Presets zijn de verlichte faders ingesteld op green.
De algehele helderheid voor de faders kan worden ingesteld door CTRL ingedrukt te houden
en de encoders / soft-knoppen te gebruiken.

22.3. Playback encoders
De playback-encoders kunnen voor veel verschillende functies worden gebruikt, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

Intensity (HET channel control)
LTP channel control
FX Size
FX Speed
FX Speed and FX Size
Rate (not implemented yet)
Time (not implemented yet)

Als cues standaard gerecord worden in een Execute playback (bijv.PB16 tot PB30), zullen de
encoders de functie van de cue stack op die playback besturen. De gebruiker kan de
encodermode kiezen om te bepalen welke functie de encoder heeft. De huidige status van de
encoder wordt weergegeven in de playback legende.
Het is mogelijk om te kiezen om één of meer verschillende playbacks of zelfs een aparte cue
stack te besturen, in welk geval de encoder niet gerelateerd is aan de specifieke playback. De
volgende opties zijn beschikbaar via Cue Stack-opties, Fader-tabblad, Encoder Mode:
•
•
•
•
•

This Playback
Other Playbacks
All Playback on this Bank
All Playback on this Page
Cue Stack

Als cues worden opgenomen in een Playback Fader en er is geen Cue Stack toegewezen
aan de Execute Playback hierboven, dan zal de encoder van de Execute Playback
automatisch elke encoderfunctie aannemen die is ingesteld op de Playback Fader. Dit
betekent dat het bijvoorbeeld gemakkelijk is om een FX Cue op een Playback Fader te
recorden en de encoder erboven te gebruiken om de snelheid te regelen.
Indien ingesteld op Other Payback, wordt de Playback ID gespecificeerd in de optie Control
Item.
Indien ingesteld op Other Cue Stack dan wordt de Cue Stack ID gespecificeerd in de Control
Item optie. Als de encodermode 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 Stackopties wordt alleen geactiveerd als Fader Activates is ingesteld op Yes. Voor FX Size en FX
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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.
Verlichte playback encoders
In de playbackmode worden de verlichte encoders gebruikt om de functie van de encoder aan
te geven – blauw voor normale HET-niveauregeling, groen voor LTP-faders, rood voor
Intensity Masters en oranje voor FX Speed- en FX-masters. De encoders kunnen worden
ingesteld om de aangepaste kleurtags in de Cue Stack te gebruiken, waardoor volledige
gebruikerscontrole mogelijk wordt.
In andere modes volgt de verlichting dezelfde kleur als de faders.
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23. Led & Pixelmapping

MagicQ gebruikt een krachtige cue engine welke het mogelijk maakt om gemakkelijk een
groot nummer van LED-toestellen te bedienen, onder de vorm van panelen, strips en
bewegend licht. MagicQ’s mogelijkheid om een groot aantal toestellen onafhankelijk te
bewerken zorgt er voor dat de light designer alles uit de LED matrixen kan halen zonder
gelimiteerd te worden door de console.
Met MagicQ kan u een volledige regenboog genereren over alle LED toestellen op een zeer
snelle manier, met directe live controle gedurende het runnen van de show, d.m.v. encoders
en toetsen.

MagicQ bevat een krachtige Pixelmapper ontworpen voor gebruik met matrixen van LED
toestellen. U kunt een raster ontwerpen, gebaseerd op de lay-out van de toestellen zoals ze
opgesteld zijn op het podium en dan hierop video’s, bitmaps en tekst boodschappen
weergeven. Het raster kan spaties bevatten, waar er geen toestellen geplaatst zijn in die
positie in het raster, dit laat toe de toestellen te spreiden over het raster zoals ze in
werkelijkheid opgesteld zijn.

MagicQ voorziet de mogelijkheid om LED toestellen te gebruiken in hun “hoge resolutie”
mode, door toegang te geven controle van elke LED pixel, i.p.v. de beperkte modes waar light
designers beperkt werden tot de ingebouwde effecten, welke iedereen al uit het hoofd kent.

23.1. Patchen van LED’s in MagicQ
Wij raden aan om de LED fixtures te patchen in hun hoogste resolutie mode (maximim aantal
van aanstuurbare RGB elementen) en kies een mode zonder extra ingebouwde FX kanalen
indien mogelijk.
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De generic led3chan en generic led4chan kunnen gebruikt worden voor de meeste LED
apparatuur. Indien MagicQ niet de gewenste personality file in zijn bibliotheek bevat, dan kunt
u op een eenvoudige manier uw eigen personality file maken via ingebouwde head editor.
Voor LED heads zonder dimmer, raden wij aan de RB kanalen te patchen als http, voor LED
kanalen met een ingbouwd dimmer kanaal best LTP.
Na het patchen van uw LED heads, dient u het head nummer in te stellen voor elke fixture in
het patch venster. Standaard nummert MagicQ heads in de volgorde van patching, startende
vanaf één. Editeer het head number veld in het patch venster om het head nummer te
wijzigen. Gebruik SHIFT en de cursor toetsen om meerdere head nummers tegelijk in te
stellen.

23.2. Gebruik maken van Grid View in het output venster
Om het meeste uit uw LED toestellen te halen, kan u een raster creëren welk al de LED
toestellen bevat. Elk toestel wordt dan een pixel in het raster. De MagicQ Pixel Mapping
engine kan dan gebruikt worden om video’s, bitmaps,tekst en FX weer te geven op het raster.
In het voorbeeld hierboven, patchen we een 20 bij 20 matrix van RGB pixels (totaal 400
pixels) op universe 4, 5 en 6.
In het Output venster selecteert uw View Plan.
De View Grid soft toets wordt gebruikt om de grid te tonen en te editeren.
De data getoond in elke grid cel kan gewijzigd worden door te drukken op View Type. Kies
tussen Head Names, Head Nos, Head Nos + Int, Cols en Cues. Wanneer cues geselecteerd
wordt, toont het grid data van de huidige geselecteerde playback i.p.v. de output.
Stel de grid size in door het drukken op de GRID SIZE soft toets. Geef de horizontale grootte
in, gevolgd door de verticale grootte, gescheiden door een voorwaardse slash, bijvoorbeeld:
20/20.
Gebruik encoder E om het grid te zoomen.
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Invoegen van heads in het grid gebruikmakend van head nummers
Nu kunt u de headnummers in het grid ingeven volgens de layout, van de LED toestellen, in
de matrix/stage. Gebruik SHIFT of CTRL en de cursortoetsen om meerdere headnummers
gelijktijdig in te stellen, alvorens het startende head nummer in te geven.
Om meerdere items in een welbepaalde richting in te stellen, plaats u de cursor op het
startende iytem, beweeg dan in de richting dan de welke u de nummering wenst, bijvoorbeeld
om van rechts beneden naar links boven te nummeren en horizontaal te laten verlopen,
plaatst u de cursor rechts onderaan, druk SHIFT en bewaag dan langs links naar de
linkerhoek en dan naar de linker bovenhoek.

Om alle gepatchte heads in het grid te voegen in de horizontale rijen gebruikt u de INSERT
HEADS softtoets. Kies tussen Horiz (hoizontaal), Vert (verticaal) of Col Web. Indien
momenteel geen heads geselecteerd zijn, dan zullen alle gepatchte heads ingevoegd
worden.
Denk eraan dat het niet noodzakelijk is om alle posities in de grid toe te wijzen aan een
headnummer. Dus indien uw LEDs geplaatst zijn onder een rare hoek, dan kunt u de grid
aanmaken zoals hij er in werkelijkheid uitziet. Meerdere grids kunnen dezelfde headnummers
bevatten, op deze manier is het mogelijk om één grid te hebben met de LEDs aan elkaar
aansluitend en een tweede grid die representeert hoe het er in werkelijkheid uitziet.
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Invoegen gebruikmakend van INSERT HEADS
U kunt de INSERT HEADS toets gebruiken om de huidige geselecteerde heads in te voegen
in het grid. De heads worden geplaatst in volgorde van de head nummers. Indien geen heads
geselecteerd zijn, dan worden alle heads van de patch ingevoegd.
De insert head soft toets heeft 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.
Col Web is enkel en alleen voor het invoegen van Col Web.
Invoegen aan de hand van reserve heads onderaan het grid
Vanaf v1.7.6.54 toont het Ouput, View Grid venster 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.
Verplaats heads in het grid op de normale manier (druk MOVE, bron, doel). Als alternatief
drukt u op de DRAG MOVE soft toets om te verslepen en te droppen.
Optimaliseren grid
Om ongebruikte rijen en kolommen in het grid te verwijderen, drukt u op SHIFT + OPTIMIZE
GRID.
Gebruiken van het grid
Eens de grid geconfigureerd is kunt u de outputs bekijken door het drukken van de View
Colours softtoets en de View Grid softtoets. Bijvoorbeeld, hieronder kunt u de output bekijken
wanneer alle 400 toestellen geselecteerd zijn via het Group venster (allen gebruikmakend van
LED3chan groep), en een RGB FX wordt weergegeven.
U kunt de geselcteerde head in het grid testen door gebruik te maken van de test mode via
de soft button C. In test mode wordt de head onder de cursor getest (locate). Dit laat toe om
de grid eenvoudig te controleren.

23.3. Pixel Mapper
MagicQ software bevat een ingebouwde pixelmapper die verschijnt als een mediaserver,
zoals om het even welke andere externe mediaserver. De pixelmapper kan gebruikt worden
voor weergave van afbeeldingen, video’s, tekst en FX op een grid van Leds, dimmers of
bewegend licht.
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Indien de heads in de grid kleurenmenging hebben, dan zal de pixelmapping werken op RGB
(of CMY). Indien ze geen kleurenmenging hebben, dan zal de pixelmapping werken op het
kleurenwiel of indien er geen kleurenwiel is, dan op de intensiteit. De pixelmapper kan
ingesteld worden om altijd te werken op de intensiteit ongeacht het head type.
Wanneer de interne pixelmapper gepatcht is voor een bepaalde grid, dan zal MagicQ de
media settings automatisch toekennen zodat de pixelmapper verschijnt in het Media venster.
Eens een grid aangemaakt is in Plan View van het Output venster, dan zal drukken van de
PATCH BITMAP soft toets automatisch de interne pixelmapper patchen (personality generic
bitmapfx2).

MagicQ zal de gebruiker vragen om het aantal gewenste lagen in te geven en zal deze lagen
ook patchen (generic bitmapfx2 heads). De lagen zullen benoemd worden volgens het
geselecteerde grid in het Output venster. MagicQ gebruikt head nummers boven de andere
gepatchte heads.
Bij het bedienen van een laag in de pixelmapper, zal standaard het grid bediend worden dat
was geselecteerd tijdens het patchen. MagicQ overschrijft nu de standaard waarde van het
grid nummer wat ingesteld was in de Head Editor van de generic bitmapfx2.
MagicQ voegt automatisch de instellingen toe voor de pixelmapper aan Media View van het
Setup venster. Dit laat toe dat u direct toegang hebt tot de pixelmapper via het Media venster
zonder verdere instellingen.
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Gebruikmaken van bitmaps, video’s, teksten en FX op grids
De bitmaps en teksten worden bediend via bitmap layers, elke layer wordt bediend zoals een
normale scan of moving head, en wordt gepatcht zoals een virtuele personality. De
personality heeft kanalen om de bitmap of tekst te selecteren, kanalen voor X en Y positie,
grootte, rotatie en master level voor rood, groen en blauw. Meerdere layers kunnen gebruikt
worden, om te mixen tussen de layers, gebruikmakend van add, substract, min, max of
inverteren van kleurenmix modes.
Elke bitmap layer gebruikt 40 kanalen van de output kanalen. Wanneer u de pixel mapper
patcht via het grid venster, kiest MagicQ vrije kanalen voor de lagen. Deze kanalen worden
dan gereserveerd voor de pixel mapper layers en kunnen niet gebruikt worden voor het
aansturen van licht. Het is best deze generic bitmap layers te patchen op niet gebruikte
universes of ze te unpatchen.
De Bitmapfx2 is gepatcht op de encoders alsvolgt:
Intensity Page
Position Page:
Colour Page:
Media Page (Beam 1):
Het Page (Beam 2):
FX Page (Beam 3):

Intensity
Position, size, rotation of the Bitmap/Het/FX.
Colour, mixing between layers of the Bitmap/Het/FX
Control of Movies, Bitmaps – internal, user and gobo icon library,
Live Feeds
Control of Het – 2 separate het engines, real time editing of het
string
Control of FX – lines, spots, snakes, rainbows, audio triggers,
cirkels, vierkanten

Media prioriteit
FX, tekst en media werken op elkaar in volgens een bepaalde prioriteit, met FX als hoogste
prioriteit en media de laagste.
FX Page
Het Page
Media Page

Indien FX Type groter is dan 0 dan heeft FX de hoogste prioriteit
Indien Het 1 is groter is dan 0 of Het 2 is groter dan 0 dan heeft Tekst
priorietit boven media
Media heeft de laagste prioriteit

In het Media venster wordt de Media Page (encoder Y) gebruikt voor het selecteren van
media die weergegeven wordt op de grid. De Media pages zijn als volgt ingedeeld:
Inbuilt
Pics 1
Pics 1
Pics 1
Pics 1
Movies 1
Movies 2
Movies 3
Movies 4
Gifs 1
Gifs 2
Gifs 3
Gifs 4
Timers
Live Feed
Gobos

Ingebouwde patronen en kleuren
Gebruiker bitmaps (bmp of jpeg)
Gebruiker bitmaps (bmp of jpeg)
Gebruiker bitmaps (bmp of jpeg)
Gebruiker bitmaps (bmp of jpeg)
Gebruiker movies (cmv – gebruik Tools > CMV convertor via de menu bar)
Gebruiker movies (cmv – gebruik Tools > CMV convertor via de menu bar)
Gebruiker movies (cmv – gebruik Tools > CMV convertor via de menu bar)
Gebruiker movies (cmv – gebruik Tools > CMV convertor via de menu bar)
Gebruiker gif animaties
Gebruiker gif animaties
Gebruiker gif animaties
Gebruiker gif animaties
Datum, tijd, optelers, aftellers, einde van het jaar aftellingen
Live capture van een PC scherm
Toegang tot alle gobo, kleuren en beelden bibliotheken

Ingebouwde bitmaps
De pixelmapper bevat een bibliotheek van standaard patronen op bitmap page 0. Deze
patronen worden automatisch aangepast qua grootte aan het grid.
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Selecteer de Pixelmapper layer 1 en druk LOCATE om de default waardes in te stellen van
de bitmap layer.

Na een locate zullen de media parameters standaard ingesteld staan op een wit kruis.
Gebruik het touch screen of de encoders om een andere bitmap te selecteren.
Ondersteuning voor gebruikersafbeeldingen
MagicQ ondersteunt cutsom afbeeldingen in het formaat .bmp, .jpeg of .png. Deze kunnen
geladen worden gebruikmakend van de LOAD PICTURE soft toets, in het media venster.
De gebruiker kan zijn eigen bitmaps manueel toevoegen in .bmp of .jpg formaat en dit in de
Pic pagina’s 1 tot 4. Kopieer de bitmaps in de bitmaps folder, welke zich onder de show folder
bevindt. De bitmaps dienen als volgt benoemd te worden: bitmap001-001.bmp, bitmap001002.jpg, enz. …. De eerste 3 digits zijn de bitmap pagina en de 2 reeks van 3 digits zijn het
volgnummer van de bitmap in de pagina.
Als alternatief kunnen afbeeldingen handmatig naar de Pics 1-4-pagina’s worden gekopieerd
door de afbeeldingen naar de map bitmaps in de show folder te kopiëren. De afbeeldingen
moeten een naam krijgen met de indeling bitmap001-001.bmp. De eerste 3 cijfers zijn de
bitmap-pagina en de tweede 3 cijfers de bitmap binnen de pagina. Bitmap003-025.png zou
verschijnen op pagina 3, in de 25e plaats.
Bitmap 0 is gereserveerd voor standaard, intern gegenereerde bitmap patronen.
Het is best om eigen bitmaps dezelfde grootte te maken als het output raster. Standaard user
bitmaps en iconen van de interne bibliotheek worden toegepast op het grid gebruikmakend
van hun normale grootte. Het is mogelijk om MagicQ de user bitmaps automatisch te laten
aanpassen aan de grootte van het grid, gebruik Apply Type “Scale to Grid” om een bitmap te
vergroten/verkleinen gelijk aan het totale grid.
Gobo / Colour bibliotheken
Media pagina’s 128 tot 255 selecteren de icons van de gobo/colour bibliotheek. Deze iconen
zijn allen gebaseerd op 32x32 pixels, maar hun grootte kan aangepast worden in het Position
venster om zo de gewenste grid grootte op te vullen.
Movie ondersteuning
MagicQ ondersteunt weergave van zowel video’s als bitmaps. MagicQ ondersteunt tot en met
1024 verschillende video files.
Toegang tot de video’s krijgt u via de Media Page. Er zijn 4 reeksen in de “Media Page”
encoder, Movie 1, Movie 2, Movie 3 en Movie 4. Dit zijn de reeksen achter de Inbuilt pagina
en Pics pagina.
Afbeeldingen en video’s van de gebruiker kunnen onmiddellijk geladen worden in de interne
pixelmapper van het Media venster gebruikmakend van de LOAD PIC/LOAD MOVIE soft
toets die beschikbaar is wanneer de pixelmapper server en de juiste Media Bank
geselecteerd is.
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Video’s worden bewaard in de movies folder (show\movies) op dezelfde manier dat bitmaps
bewaard worden in de bitmaps folder. Video files worden bewaard in een speciaal ChamSys
movie formaat welke de data compresseerd naar de gewenste grid resolutie. De files krijgen
de naam movie001-001.cmv, movie001-002.cmv, enz……
ChamSys movie files kunnen worden aangemaakt in MagicQ op PC/Mac gebruikmakend van
Tools, CMV Converter.
Media Centre applicatie (deze is nu samengevoegd met de Matrix Viewer) welke
geïnstalleerd wordt bij het installeren van MagicQ PC.
Bij het converteren van videos raden wij u aan om dezelfde videoresolutie te nemen als uw
grid size in MagicQ. Klik de auto install functie aan om geconverteerde media files
automatisch in de movies folder te installeren en de juiste naam toe te kennen met de
volgende vrije movie ID.
De snelheid van de weergegeven video kan geregeld worden met de movie speed encoder.
Bij het converteren van media wordt het mediabestand standaard afgespeeld met de MagicQverlichtingssnelheid van 33,3 fps, ongeacht de framesnelheid van de bron. Als uw film
bijvoorbeeld een hogere framesnelheid heeft dan 33,3, wordt het geconverteerde bestand
langzamer afgespeeld dan het origineel.
Als u de optie " Preserve media duration " gebruikt, zal het uw mediabestand converteren
naar 33,3 fps om overeen te komen met de verlichtingsengine van MagicQ en zo de film
afspelen met de oorspronkelijke framesnelheid van de bron.
Movie mode
Vanaf v1.9.1.4 is de ondersteuning voor het afspelen van filmbestanden verbeterd met de
implementatie van het Movie Mode-attribuut. 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
Scan Sec
Reset

25
26
255

Speelt film af van begin tot einde in loop, herstart
wanneer film wordt gewijzigd
Speelt film af van begin tot einde (frames) in loop,
herstart wanneer film wordt gewijzigd
Speelt film af van begin tot einde (sec) in loop,
herstart wanneer film wordt gewijzigd
Speelt film af van begin tot einde, herstart wanneer
film wordt gewijzigd
Speelt film af van begin tot einde (frames), herstart
wanneer film wordt gewijzigd
Speelt film af van begin tot einde (sec), herstart
wanneer film wordt gewijzigd
Speelt film af van begin tot einde in loop, herstart
wanneer intensiteit 0 is
Speelt film af van begin tot einde (frames) in loop,
herstart wanneer intensiteit 0 is
Speelt film af van begin tot einde (sec) in loop,
herstart wanneer intensiteit 0 is
Scannen voor begin- en eindpunt (in frames)
Scannen voor begin- en eindpunt (in sec)
Reset naar begin van film

Het begin- en eindpunt gebruiken encoders A, B, E en F in de tekstpagina (tekstmode en
films worden nooit samen gebruikt). Voor achterwaartse compatibiliteit worden start- en
eindpunt niet ondersteund in de Whole Movie mode.
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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
filmmode instellen om te scannen, het begin- en eindpunt instellen en vervolgens terugkeren
naar de clipmode om de film af te spelen.
Het huidige frame en de tijd van de geselecteerde laag worden nu links van het master
preview in het mediavenster weergegeven.
Bij gebruik met shows met Pixelmap-personalities die al zijn gepatcht vóór v1.9.1.4, worden
de filmmodebereiken niet weergegeven tenzij de Head (generic_bitmap_fx3.hed) opnieuw
wordt geladen met Edit Head, Reload Head.
Gif animaties
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 3 en Gif 4.
U kunt de gifs laden door ofwel:
a) Ze manueel te kopiëren naar de show/movies folder en ze een naam te geven gif001001.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.
Live input ondersteuning
De MagicQ Pixel mapper bevat een “Live feed” optie voor het capturen van live feed video
signalen van media servers en externe live feed bronnen. MagicQ ondersteunt live feeds van
alle 50 verbonden media servers (includief de ingebouwde MagicHD) of CITP live feed
bronnen.
Om de output van een media server te gebuiken in de Pixel Mapper, stelt u de media folder in
op live feed en kies de media file server 1 tot 50 om een feed te kiezen van de gewenste
media server, zoals geconfigureerd in setup, View System, View Media. Feeds van de
ingebouwde MagicHD worden direct gebruikt, terwijl feeds van externe media servers de live
preview mogelijkheden gebruiken. Live feed is enkel beschikbaar van externe media servers
die ondersteuning bieden voor live preview over CITP MSEX.
23.3.9.1. MagicCap
De MagicCap applictaie is gebundeld met de MagicQ installatie van v1.6.6.9. 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 292d domp 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. Draaien van
MagicCap op een Pc/Mac tezamen met MagicQ of MagicHD zal niet werken.
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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.
Externe live feed bronnen worden gecaptured van het scherm van een Pc waarop MagicQ
Media Centre draait. MagicQ Media Centre zendt dan de live feed informatie over het
netwerk, die het beschikbaar maakt voor alle consoles in het netwerk.
Gebruiken van tekststrings
Twee tekststrings kunnen weergegeven worden op elke layer. De tekststring kan
gepositioneerd worden bovenaan, in het midden of onderaan het raster en kan ingesteld
worden om te scrollen in verticale of horizontale richting. Tekststrings kunnen live aangepast
worden om real time boodschappen te kunnen toepassen.
Bedien de tekststrings vanaf de Tekst pagina (Beam pagina 2). Elke van de 2 tekststrings
heeft een tekst pagina, een tekst, een tekst snelheid en een tekst mode.
Gebruikmakend van de tekst pagina en tekst encoders selecteert u een nog niet
geprogrammeerde string, bijvoorbeeld Het Page 1, Het 0. Typ op het klavier de nieuwe tekst
in, druk SET en druk de softtoets in overeenstemming met de het attribuut. In de status
display zal er verschijnen “het stored”.

De tekstmode bepaalt hoe de tekst afgebeeld wordt, horizontaal, verticaal, bovenaan,
onderaan of in het midden. De tekst speed (snelheid) bepaalt de snelheid waarmee de tekst
over het scherm scrolt.
Denk eraan dat een tekst mode waarde lager dan 128 er voor zorgt dat de tekst scrolt over
het scherm, zonder ruimte tussen de start en het einde van de tekst. Tekst mode waardes
hoger dan 128 zorgen ervoor dat de er een spatie voorzien wordt tussen het einde van de
tekst en het opnieuw starten van de tekst. Twee verschillende fonts kunnen geselecteerd
worden gebruikmakend van de het mode waardes.
De twee tekst controles maken het mogelijk één tekst te laten scrollen in één richting en een
andere tekst in de tegenovergestelde richting.
Tekst weergave modes
Het is eveneens mogelijk om de single mode te gebruiken om één enkel karakter per keer,
één enkel woord of één enkel deel op het scherm weer te geven van de tekst string.
Door gebruik te maken van de position en size parameters, in het Position venster, kunnen
de karakters om het even waar op de grid geplaatst worden of de volledige grid vullen.
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Wanneer de mode is ingesteld op single words, dan zal MagicQ woord per woord weergeven.
Elk woord moet gescheiden zijn door één enkele spatie in de tekststring.
Wanneer de mode is ingesteld op single chunks dan zal MagicQ groep per groep weergeven,
groepen moeten gescheiden zijn door een underscore (_) karakter in de tekstring. Spaties
worden zoals normaal weergegeven.
Manipuleren van bitmaps en teksten
Gebruik de positie attributen van de bitmap layer om wijzigingen aan te brengen in de positie
van de bitmap/het, stel de X of Y positie in, de X en Y grootte (size) en rotatie.
U kunt standaard FX weergeven op de bitmap layer attributen, net zoals bij een moving head.
Bijvoorbeeld, om een bitmap te scrollen van links naar rechts, stelt u eerst de X positie op
centre (X positie is 128) en dan een ramp up op de X positie.
Gebruik de colour attributen red, green en blue om de kleur te bepalen in de layer van de
bitmap/tekst. Voor de LED matrix zal u ondervinden dat het beter is om één enkele kleur
tegelijkertijd te gebruiken, bijvoorbeeld stel red in op 255 en blue en green op 0.
Een iris en een strobe functie zijn eveneens voorzien onder de beam attributen.
Het is eveneens mogelijk om playbacks in te stellen als LTP faders en op deze manier
individuele parameters te bedienen van de bitmap faders.
MagicQ Pixel Mapping FX (Beam Page 3)
De extra FX kanalen laten toe dat er FX toegepast worden op de grid. FX Type selecteert het
FX dat toegepast wordt. Sommige FX zijn stand-alone zoals lines en rainbow. Andere zoals
move en Audio FX worden toegepast op de geselecteerde bitmap of tekst.
De FX parameters zijn afhankelijk van het geselecteerde FX type, maar algemeen is FX
parameter 1 de snelheid, FX Parameter 2 de offset tussen rij en kolom items op de grid, en
FX parameter 3 selecteert de mode: forward, reverse, bounce of twin.
De huidige ondersteunde FX zijn:
Vert Lines, Horiz Lines: laat toe lijnen te bewegen over het raster. Verander de mode om de
dikte van de lijnen te wijzigen. Verander de offset om patronen te maken in plaats van lijnen.
Het eerste beeld hieronder toont de verticale lijnen met parameter 2 en 3 ingesteld op 0.
Wijzigen van parameter 2 geeft een offset op de lijn, zoals getoond op het 2e beeld. Wijzigen
van parameter 3 verandert de breedte van de lijn en wijzigen van de mode naar bounce in
plaats van normal geeft als resultaat beeld 3.
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Vert Random, Horiz Random: laat random beweging toe van van elementen over het raster.
Verander de mode om de dikte van de lijnen te wijzigen. Verander de offset om de frequentie
te wijzigen. Met dit FX is het mogelijk om een sneeuw en regen type FX te maken.

Spot Random: geeft random spots weer op de gris. Wijzig de mode om zo te bepalen of u de
standaard witte spots op een zwarte achtergrond wenst, of zwarte spots op een witte
achtergrond.

Vert Rainbow, Horiz Rainbow: genereert regenboog paletten over het raster. Verander offset
om de regenboog te vermenigvuldigen over het raster.
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Snakes: geeft slangen patronenen weer op de grid. Wijzig de mode om het aantal slangen te
bepalen, random van de bewegingen en of ze wit of gekleurd zijn.

Bat’nBall: geeft een ping pong spel weer op de grid. De bats worden bedient door FX
parameter 2 en 3. Het spel start wanneer één van de bats verplaatst wordt. Andere bitmap
layers kunnen gecombineerd worden met deze om een achtergrond te creëren voor het
speelveld.

Vert Move, Horiz Move: beweegt de geselecteerde bitmap of tekst over het grid. De bitmap
zal gewikkeld worden rondom de zijkanten, wat toelaat dat een textuur rond de volledige
oppervlakte van het grid bewogen wordt.
Ramp Horiz en Ramp Vert: deze voeren een ramp uit over de gehele grid in de horizontale of
verticale richting. FX P1 parameter regelt de snelheid, FX P2 regelt de cross fade en FX P3
regelt de breedte.
Wipe Horiz en Wipe Vert: deze wipe met een bepaalde kleur uit over de gehele grid in de
horizontale of verticale richting. De kleur die gebruikt wordt voor de wipe wordt bepaald door
de red, green en blue attribuut van de pixel mapper layer. Het is mogelijk om een wipe uit te
voeren simultaan met meerdere kleuren over een grid, door verschillende kleuren
opeenvolgend te kiezen. Wanneer het FX in gebruik is dan hebben de red, green en blue
attributen geen invloed op de algemene kleur van de layer, zoals dit normaal wel hetgeval is.
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Pixel Map Audio FX
De pixel mapper ondersteunt audio FX, het maakt delen van de geselecteerde bitmap, tekst
of video zichtbaar, afhankelijk van het level van de audio input.

Parameter 2 selecteert het kanaal waarop dient gereageerd te worden. Wanneer ingesteld op
0, worden alle 14 input kanalen gebruikt. Van 1 tot 14 wordt er slechts op één van de kanalen
gereageerd. Waarde 15 selecteert het linkse kanalen, waarde 16 de rechtse kanalen.
De mode bepaalt vanaf welke zijde van het grid, de audiotriggering in werking treedt. In het
voorbeeld hieronder wordt een audio effect getoond op de interne green, yellow, red bitmap.
De mogelijke modes zijn:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
64
128
192

Graph Top
Level Top
Level Bottom
Level Left
Level Right
BMT1
BMT2
BMT3
BMT4
BMT5
BMT6
Graph Bottom
Graph Bottom/Top
Graph Top/Bottom

Grafische equalizer naar beneden
Kolommen links naar rechts
Kolommen rechts naar links
Rijen boven naar beneden
Rijen beneden naar boven
Gesplitst in 3 –Mid, Bass, Treble
Gesplitst in 3 – Bass, Mid, Treble
Gesplitst in 3 – Bass, Treble, Mid
Gesplitst in 3 – Treble, Bass, Mid
Gesplitst in 3 – Treble, Mid, Bass
Gesplitst in 3 – Mid, Treble, Bass
Grafische equalizer naar boven
Grafische equalizer op/neer
Grafische equalizer neer/op

FX P2 bepaalt kanaal
FX P2 bepaalt kanaal
FX P2 bepaalt kanaal
FX P2 bepaalt kanaal
FX P2 bepaalt kanaal

FX P2 bepaalt kanaal
FX P2 bepaalt kanaal
FX P2 bepaalt kanaal

Setup View Settings, Ports, Audio Input dient u in te stellen op ChamSys Audio Interface. Het
audio level default op 0 wat aangeeft dat een audiosignaal met een volledig bereik verwacht
wordt. Om het audiosignaal te versterken, stelt u het audio level in op de maximum verwachte
waarde tussen 1 en 255.
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Mixen van pixel mapping layers (lagen)
De interactie tussen de verschillende pixel mapping lagen kan ingesteld worden
gebruikmakend van de Col Mix attribuut in de Colour pagina. De types zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Add
Subtract
Max
Exclusive or (EOR)
Priority (hogere laagnummers hebben prioriteit)
Priority > 0 (priority indien level groter dan 0)
Masking
Mask invert
Blue key
Green key
Multiply
No base
Max with base

Wanneer een laag is ingesteld op “green key” dan zal elke groene pixel in deze laag de
media weergeven van de onderliggende laag. Niet groene pixels geven de media weer van
de laag zelf. Het masker moet puur groen zijn.
Wanneer een laag is ingesteld op “blue key” dan zal elke blauwe pixel in deze laag de media
weergeven van de onderliggende laag. Niet blauwe pixels geven de media weer van de laag
zelf. Het masker moet puur blauw zijn.
Wanneer om het even welke actieve Pixel Map laag actief is (dimmer boven 0%), en die laag
is ingesteld op “no base”, dan zal het pixel map effect op die laag elk basis level negeren van
de bediende kanalen in plaats van dit toe te voegen op het basis level.
Wanneer om het even welke actieve Pixel Map laag actief is (dimmer boven 0%), en die laag
is ingesteld op “max with base”, dan zal MagicQ een maximum van het het pixel map effect
uitvoeren op die laag en op elk basis level van de bediende kanalen in plaats van dit toe te
voegen op het basis level.
Kleurenmenging
De Colour pagina van attributen laat u toe de levels van de rode, groene en blauwe attributen
onafhankelijk in te stellen. De standaard waardes zijn 128, 128, 128. Elke kleur kan versterkt
of verzwakt worden.
De Colour Type attrbuten laten u toe volledige kleur aan te passen , inclusief inverteren,
hermappen van kleuren, zwart/wit en andere kleureneffecten.
Apply Type
Nieuwe apply type toegevoegd aan de Pixel Mapper van “use int” en “fit use int”. Wanneer
deze apply types gebruikt worden, dan zal de Pixel Mapper alles toepassen op de
dimmerkanalen van de toestellen in de grid i.p.v. op de RGB kanalen. Indien de toestellen in
de grid geen dimmerkanaal hebben, dan wordt er geen pixelmapping uitgevoerd op het
toestel. Dit is handig bijvoorbeeld om de pixelmapper te gebruiken op de dimmerkanalen van
moving heads of strobo’s.
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23.4. 3D pixel mapping
Configuratie
MagicQ ondersteunt 3D pixel mapping, wat eenvoudige controle toelaat van Led plafonds,
kroonluchters en andere 3D Led objecten. MagicQ ondersteunt 3D grids en meerdere heads
kunnen tegelijk ingevoegd worden in het 3D grid, wat het makkelijk maakt om de grid
mapping aan te maken.
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.
Heads 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).
Effecten
3D pixel mapping effecten worden geselecteerd gebruikmakend van de “3D FX Type”
parameter onder de “FX” pagina in het media venster. Voor elk van de 3D FX zijn er een
aantal parameters (X, A1, A2, A3, B1, B2, B3).
3D FX types zoals slide, Particle en Particle Bounce genereren een 3D effect op één enkele
Piwel Map Layer.
Er zijn een aantal van 3D effecten beschikbaar in MagicQ, welke kunnen gemoduleerd
worden gebruikmakend van tot en met 2 andere Pixel Map layers als modulatie layers. Deze
extra layers moduleren het 3D FX volgens de intensiteit van elke pixel in de 2D layer. 2D FX
kunnen weergegeven worden op de modulatielayers welke dan de 3D layer beïnvloeden.
De volgorde van deze layers wordt verwerkt van links naar rechts in het media venster, met
de modulatie layers zijnde een lager genummerde layer dan de 3D effect layer. Dus wanneer
u gebruik maakt van parameter gebaseerde effecten, dient u de parameters toe te passen in
een lager genummerde layer dan dat van het effect.
Typisch voor deze modulatie effecten, layer 1 ingesteld hebbende op 3D FX Type = Mode
Layer 1, Layer 2 zal ingesteld worden op 3D FX Type = Mode Layer 2 en Layer 3 zal gebruikt
worden om het specifieke 3D FX te selecteren, zijnde Height Map, Full Up, Fill Down.
23.4.2.1. Slide
Het Slide effect verplaatst het 2D frame en verplaatst het naar voor of naar achter op de Z-as
over een bepaalde tijd.
3D FX A bepaalt de snelheid en richting van de beweging. 0 tot 127 verplaatst naar boven
van snel tot traag, en 128 tot 255 verplaatst naar beneden van snel tot traag.
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23.4.2.2. Particles
Het particle FX past een eenvoudig particle systeem toe op de 3D grid. De particles nemen
hun kleur van de Hue/Sat/Brightness kleuren waardes in de Col selectie van het media
venster.
3D FX A1 bepaalt de richting, as en snelheid waarop de 3D particles reizen.
3D FX X bepaalt de waarschijnlijkheid van het schieten van een particle indien er één op dat
moment actief is in een kolom.
3D FX B1 past een random hue toe op de particles.

3D FX A2 past een “trial” toe op de particles terwijl ze bewegen.
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23.4.2.3. Col Offset
De col offset gebruikt de kleuren van de pixels in het 2D frame om offset te bepalen in 3D.
3D FX A1 laat toe verschillende kleur types te selecteren, bijvorbeeld gebruiken van de offset
gebasseerd op rood, grpe, blauw of op combinaties van kleuren zoals rood en groen.
3D FX A2 laat toe dat de breedte gewijzigd wordt, standaard is deze ingesteld op 50% van de
grid diepte.
23.4.2.4. HeightmapD

Dit effect neemt de input media van zijn eigen layer en gebruikt de Modulate Layer 1 om de
verticale positie te offsetten van de layer in de 3D ruimte en de Modulate layer 2 om de
hoeveelheid blur te wijzigen. De verticale positie en blur worden berekend per kolom, zodat
een wave effect kan toegepast worden door gebruik te maken van de “Organic” 2D FX op de
Modulate 1 Layer.
3D FX A1 past een constante hoogte offset toe, op de volledige grid, bovenop de Modulate
Layer 1 hoeveelheid. 3D FX B1 past een constante blur hoeveelheid toe, op de volledige grid,
bovenop de Modulate Layer 2 hoeveelheid
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Fill Up en Fill Down
De “Fill up” en “Fill down” modes vullen de rest van de 3D ruimte boven en onder de media
layer op met dezelfde pixel waarde.
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23.4.3.1. Particle bounce
Het particle bounce effect kan vergeleken worden met een grid van ballen, waarbij wijzigingen
aan de Modulate Layer 1 waardes gebruikt worden als een “kick” opwaarts op de bal.
Gebruikmakend van deze methode, kunt u een flash toets gebruiken om te flashen op de
Modulate Layer 1, en dan zullen de particles opstijgen, en dan terug naar beneden vallen met
een gesimuleerde zwaartekracht. Als laternatief kunt u de audio input gebruiken van MagicQ.
Gebruik een bass beat om de particles in het grid te bumpen.
Alleen wanneer een particle statisch is, zal het een “kick” ontvangen. Indien de particle zich
nog in de ruimte verplaatst, zal deze verder gaan te vallen met de onder het effect
gesimuleerde zwaartekracht.
Een grotere wijziging in waarde op de input zal resulteren in een grotere velocity.

23.5. Simple Pixel Map FX
MagicQ heeft de mogelijkheid om Pixel Map FX over een groep heads te laten lopen,
gebaseerd op het raster dat aan die groep is gekoppeld zonder de een meer geavanceerde
pixelmap te moeten patchen.
Instellen van Group rasters
Elke groep heeft standaard een raster. Om de lay-out van de heads binnen het groepsraster
te bewerken, selecteert u de softkey “VIEW GRID” bovenaan het groepsvenster.
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Binnen het Output Plan-venster kunnen de head voor de eerder geselecteerde groep worden
gerangschikt voor gebruik met Simple Pixel Map FX.
Groepsrasters kunnen alleen heads bevatten die zich binnen de groep bevinden.
Toevoegen Simple Pixel Map FX
Om een Pixel Map FX toe te passen, selecteert u gewoon een groep, drukt u op de ADD FXsofttoets en selecteert u uit de Pixel map-categorie.
Pixel Map FX kan worden gebruikt over alle attributen van de heads binnen de groep.

Pixel Map FX eerbiedigt de rasterindeling van de groep en past de FX op dezelfde manier toe
als de meer geavanceerde pixel mapper zou doen. Updates van het rasterschikking zullen op
hun beurt alle cues bijwerken met behulp van een Pixel Map FX.
Palet gebasseerde Simple PixMap FX
De PixMap FX in de standaard FX-generator zijn nu verbeterd met nieuwe toepassingstypeopties. 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.
In versie voor v1.9.3.0 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.
Gebruik van Simple PixMap FX op user 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.
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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.

23.6. Multi element heads
Het is mogelijk om patronen weer te geven speciaal op multi element heads zoals Chromlech
Jarag (5x5 dimmers) of andere LED tegels. Indien Pos FX is ingesteld op “Mult head” dan zal
elke media, tekst of FX, toegepast op die layer, toegapast worden op elk individuele multi
element head i.p.v. over de hele grid. Hetzelfde beeld zal geplaatst worden op alle multi head
elementen. Voor het beste resultaat dient het grid best opgebouwd te worden uit heads van
dezelfde grootte met een egale spreiding.

23.7. Maken van grids met groepen
Soms is het handig om een grid te maken van groepen i.p.v. een grid met individuele heads,
bijvoorbeeld u hebt een groot aantal LEDs onderverdeeld in panelen welke u dan
geprogrammeerd hebt als groepen.
Grids van groepen laten toe meerdere heads toe te wijzen aan één box in het grid. Wanneer
bitmaps, tekst, video’s of interne FX weergegeven worden op het grid, dan zullen alle heads
in een groep de kleur/level ontvangen geassocieerd met deze wel bepaalde box in het grid.
Gebruik soft toets B “Grid Type” om groepen te selecteren i.p.v. heads.
Auto groups
De auto groups functie in het Outputs venster, Plan View heeft nu een optie voor het
genereren van groepen, voor elk van de multi element heads, in de gekozen grid.
Deze groepen kunnen dan gebruikt worden in een grid van groepen om intensiteit en
kleurenchases toe te passen over alle multi heads. Door de eerste layer te gebruiken voor de
grid van heads en de tweede layer voor een grid van groepen met kleurenmode ingesteld op
multiply, kunnen de FX op individuele multi heads en de FX op volledige heads samen
gemengd worden.

23.8. Programmeren van LED gebruikmakend van standaard FX
Om LED heads te programmeren gebruikmakend van standaard FX i.p.v. met de bitmap
layers, selecteert u de heads en programmeert u ze zoals moving lights.
Selecteer de groep met LED heads, b.v. “All Pixeline”, stel de master intensiteit in
gebruikmakend van de encoder of door te drukken op de DIM @ FULL sof toets in het groep
venster.
U kunt standaard ingebouwde FX selecter voor de LED heads in het beam venster.
Om kleuren chases te programmeren over alle gepatchte RGB pixels, selecteert u de RGB
heads en dan in het Colour venster selecteert u de basis kleur, bijvoorbeel Red op 128,
Green op 128, Blue op 128. Voeg nu een FX to op de head zoals RGB, CMY of pulse 4steps. Speed en Size kunnen aangepast worden zoals anders.
Gebruik van groepen automatisch gegenereerd door het grid
Druk de Auto Group toets om automatisch groepen te genereren op basis van de grootte van
het raster. Dit genereert groepen die gebruik maken van het volledige raster met
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verschillende volgordes van selectie, zoals vanuit het center, naar de buitenzijde, vanaf de
zijkanten,… Op deze manier kan u snel verschillende FX genereren.

Dankzij Auto Groups, is het nadien mogelijk om de standaard FX zoals RGB, sine wave,
pulses,… te gebruiken om FX te genereren op de grid.

Het is mogelijk om een groep te maken vanaf de momenteel geselecteerde items in het grid.
Bijvoorbeeld, gebruik DTRL + selecteer een paar items en druk dan SHIFT + MAKE GROUP
om een groep aan te maken in het groep venster van al deze items.

23.9. Groepen maken van LED pixels
Om het beste te halen uit een grote reeks LED pixels, is het best om groepen te maken.
Selecteer alle RGB pixels voor een bepaalde head en bewaar dit in een groep. De volgorde
waarin u de pixels selecteert, bepalen de volgorde waarin het FX wordt weergegeven. U kunt
de hele selectie van een groep inverteren door het drukken van de softtoets rechts bovenaan.
Indien u een raster ingesteld hebt via Grid View, dan kunt u makkelijk de pixel heads
selecteren in dit venster, alvorens de groep op te slaan in het groep venster. Gebruik Auto
Groups om groepen te genereren in verschillende richtingen, geordend horizontaal, vertikaal,
van de zijden, van boven naar onder en vanuit het center.
Het output venster, Plan View gebruikt u SHIFT + MAKE GROUP om een groep te maken
van de op dit moment geselecteerde heads. Indien er geen tekst ingegeven is voor het
drukken van MAKE GROUP, den krijgt de groep automatisch een naam toegekend op basis
van de eerst en laatst geselecteerde headnummer in de groep.
Om een kleurenregenboog naadloos over een lijn van LED’s te laten lopen, kan het
noodzakelijk zijn om de selectie van de individuele groepen te inverteren, het hangt af van de
manier waarop u de LED heads genummerd hebt.
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23.10. Maken van een nieuwe LED personality file in MagicQ
MagicQ heeft een ingebouwde personality editor, op deze manier is het eenvoudig om
nieuwe personality files te creëren. Nieuwe personality files kunnen gecreëerd worden op
basis van een andere personality file, of gecreëerd worden vanaf nul.
Voor eenvoudige LED heads kunt u de generic LED personalities gebruiken, ofwel generic 3
chan of generic 4 chan.
Wanneer u een personality file aanmaakt, koppel dan de kanalen rood, groen en blauw aan
de cyaan, magenta en geel attributen.
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24. Colour picker
Vanaf versie 1.8.6.4 bevat MagicQ een geavanceerd kleurkiezersysteem dat in staat is om
kleuren te mengen met gebruik van alle beschikbare emitters van om het even welke fixture
met kleurenmenging, inclusief armaturen met uitgebreide emittersets (amber, limoen, UV,
enz.).
Om deze taak nauwkeurig uit te voeren, vertrouwt de kleurkiezer op colorimetriegegevens
(zie onderstaande sectie), geleverd door de armatuurfabrikant. Als dit niet beschikbaar is,
wordt een schatting gebruikt die de nauwkeurigheid van kleurafstemming vermindert.
Colourimetriegegevens kunnen ook door de gebruiker worden verstrekt; om dit te doen, zie
Kleurmetinggegevens aan een head toevoegen

24.1. Concepten
Colour spaces
Er bestaan een aantal verschillende modellen om individuele kleuren te definiëren; de meest
gebruikte kleurmengarmaturen zijn rood-groen-blauw (RGB), cyaan-magenta-geel (CMY), en
sommige hebben ook een mode voor tint-verzadiging-intensiteit (HSI). Deze zijn allemaal
voorbeelden van kleurruimten, een abstract model om kleuren te beschrijven als een set van
drie (of meer) waarden.
24.1.1.1. CIE1931
Een beperking van de bovenstaande modellen is dat ze zijn gedefinieerd op basis van een
set primaire kleuren, die per apparaat kunnen verschillen (hoe rood is bijvoorbeeld het “rood”
in RGB?). Om deze reden gebruiken kleurwetenschappers een algemener model om kleuren
te beschrijven: CIE1931. Dit meet de kleur van een lichtbron met behulp van twee
coördinaten, x en y, en de helderheid met een derde, Y (hoofdletter).
Deze coördinaten zijn onafhankelijk van elk apparaat en vormen een driedimensionale ruimte
met mogelijke kleuren. Merk op dat niet alle combinaties van x en y echte kleuren zijn die
door het menselijk oog kunnen worden waargenomen. Punten buiten de hoefijzervorm van
een CIE-kaart komen overeen met kleuren die kunnen worden “gezien” als specifieke
signalen aan de hersenen zouden worden gegeven, maar deze signalen kunnen nooit
worden gegeven door het menselijk oog (onder normale omstandigheden). Dit zijn
“onmogelijke” of “verboden” kleuren, en ze bestaan alleen theoretisch.
Onder HSI-modellen kunnen ze worden beschouwd als kleuren met meer dan 100%
verzadiging.
Een voordeel van CIE 1931 is dat het mengen van twee kleuren op een CIE-kaart een kleur
oplevert langs de rechte lijn die ze met elkaar verbindt (helaas is een gelijke mix niet
gegarandeerd in het midden).
24.1.1.2. RGB
De RGB-kleurruimte die wordt gebruikt in de kleurkiezer is sRGB; dit is de ruimte met kleuren
die door de meeste computerschermen kunnen worden weergegeven. Opgemerkt moet
worden dat deze kanalen niet rechtstreeks de rode, groene en blauwe emitters van een
fixture besturen; zou kunnen dat ze in staat zijn om diepere kleuren weer te geven dan sRGB
kan produceren.
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24.1.1.3. HSL
De gebruikte HSL-kleurruimte is een uitbreiding van de sRGB HSL-ruimte. Er wordt hier naar
verwezen als “AbsHSL”. De definitie van “tint” is hetzelfde in beide systemen, net als de
definitie van “0% verzadiging” zijnde 6500K wit. AbsHSL-verzadiging strekt zich helemaal uit
tot de rand van de ruimte met mogelijke kleuren. Dit is hetzelfde als het concept van
“excitatiezuiverheid” in kleurwetenschap (met een witpunt van D65).
Onder sRGB wordt “Geel” bijvoorbeeld gewoonlijk gedefinieerd als: tint 60 °, verzadiging
100%. Onder AbsHSL is deze zelfde kleur nog steeds tint 60 °, maar heeft een verzadiging
van slechts 79%. De onderstaande afbeelding toont het verschil tussen de twee in CIE 1931ruimte (met sRGB overlay). Let op dat de rechte lijn die in beide systemen de tint 60 °
vertegenwoordigt.

24.1.1.4. CCT
De CCT-kleurruimte gebruikt gecorreleerde kleurtemperaturen. De twee waarden zijn
temperatuur (in Kelvin) en Delta-UV (in UV eenheden).
Terwijl objecten worden verwarmd, beginnen ze in verschillende kleuren te gloeien. De
temperatuur van een “witte” kleur wordt gedefinieerd als welke temperatuur een object zou
verwarmd moeten worden om die kleur af te geven. Als u bijvoorbeeld een object verwarmt
tot ongeveer 6500K, zal dit helder wit doen gloeien; de kleur van een bewolkte lucht. De
kleuren die op deze manier kunnen worden bereikt, vallen langs een gebogen lijn in CIE 1931
space, de “Plankiaanse locus” genoemd.
De delta-UV-waarde wordt gebruikt om andere kleuren dan “wit” te produceren. Dit meet de
afstand vanaf de Plankiaanse locus in een verschillende CIE-kleurruimte (CIE UV), naar
boven (positieve waarden) of naar beneden (negatief). Het praktische effect hiervan is
dat een positieve delta-UV vergelijkbaar is met ‘groen toevoegen’ en een negatief ‘groen
aftrekken’, vergelijkbaar met kleurengels die voor hetzelfde doel zijn gemaakt. Door dit kanaal
te gebruiken, kunnen rood, oranje, geel, bleekgroen, roze en paars worden bereikt.
Er is een ruwe overeenkomst tussen plus/minus groene gels en delta-UV; een achtste gel is
ongeveer 0,004 UV, een kwart gel is ongeveer 0,008 UV, enzovoort.
Deze kleurruimte kan geen diepe blauwtinten of cyaan produceren. Dit komt omdat hoe heet
een object ook wordt verwarmd, het nooit een verzadigd blauw licht zal afgeven; de
temperatuuras eindigt op “oneindig kelvin”, dat is een diep hemelsblauwe kleur.
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Gamut & Colourimtery
U kunt een lichtbron (zoals een fixture) meten om de exacte kleuren te bepalen die elke
straler afgeeft; dit proces wordt genoemd kleurenmeting.
Uit deze kleuren kan men het bereik van alle mogelijke kleuren bepalen die een lichtbron kan
geven; dit wordt de brons “gamma” genoemd. Uitgezet in de 3D CIE 1931-ruimte, vormt dit
een ruwweg veelvlakkige vorm; alle kleuren binnen deze vorm kunnen worden gemaakt. De
onderkant (Y = 0) is helemaal zwart; het hoogste punt van deze vorm is de “witte” bron van de
bron – die u krijgt als u alle emitters heeft ingesteld op 100%. De Y-as is geschaald naar de
helderheid van dit wit, dus het is altijd Y = 1.
Om dit te illustreren, is hieronder een weergave van alle kleuren die kunnen worden
geproduceerd door een normale sRGB-computermonitor. Merk op, dat hoeken die zichtbaar
zijn voor de rode en blauwe emitters (groen is aan de achterkant), en opnieuw voor cyaan,
magenta en geel. Groen is verreweg de helderste emitter, en daarom hebben cyaan en geel
een zeer hoge helderheid in vergelijking met magenta.

Michael Horvath (SharkD), Christoph Lipka / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
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Brightness, luminosity
De verschillende betekenissen van “brightness” en “luminosity” moeten zorgvuldig worden
opgemerkt.
Luminosity is de wetenschappelijke maatstaf voor de intensiteit van een lichtbron, ongeacht
de kleur; het kan worden gemeten met een lichtmeter en geeft een waarde in lux.
“Brightness” daarentegen heeft geen strikte definitie. De definitie die door de kleurkiezer
wordt gebruikt, is afhankelijk van het gamma van een bepaalde fixture. Als men denkt aan het
driedimensionale kleurengamma-vorm hierboven, staat de “vloer” (Y = 0) voor zowel 0%
brightness als 0% luminosity. Het “plafond” van die vorm staat voor 100% brightness; dit zijn
de helderste versies van alle kleuren die het armatuur kan maken. Als men de kleurkiezer
instelt op een bepaalde kleur (bijvoorbeeld: x = 0,625, y = 0,314), en de brightness op 50%,
betekent dit “50% zo helder als de helderste kleur die kan worden geproduceerd met (x =
0,625, y = 0,314) “.
Een uitdaging bij het matchen van kleuren is dat het vinden van de vorm van dit “plafond” een
moeilijk proces is. MagicQ benadert zijn vorm door het te modelleren als een set platte
vlakken; in werkelijkheid is het enigszins concaaf, wat betekent dat MagicQ kan overschatten
wat de helderste kleuren van een armatuur werkelijk zijn. Dit kan leiden tot een klein verlies
van afstemmingsnauwkeurigheid wanneer de brightness erg hoog is ingesteld; het
verminderen van brightness zou moeten helpen als dit een probleem is.

24.2. Views
Het kleurkiezer-venster is verdeeld in twee afzonderlijke weergaven; het kleurenwiel of de
grafiek aan de linkerkant en een aparte set bedieningselementen aan de rechterkant. Als het
kleurkiezer-venster te klein is om beide weer te geven, is het wiel standaard verborgen; de
softkey “SHOW WHEEL” is dan ingeschakeld en kan worden gebruikt om te wisselen tussen
het wiel en de andere weergave.
Wiel
Het linkeraanzicht is een 2D-weergave van de kleurruimte. Dit kan tussen verschillende
modes worden omgeschakeld met behulp van de softtoets E. Dit doorloopt drie modi: CIE
1931, een tint-verzadigingswiel en een speciale kaart voor het kiezen van kleurgecorrigeerd
wit.

Het gamma van de huidige fixture wordt weergegeven als een witte veelhoek; als er
meerdere fixtures zijn geselecteerd, worden hun gamma’s over elkaar heen weergegeven. De
positie van elke emitter wordt weergegeven als een witte cirkel.
Dit gamma toont ook een andere waarde, de “locatekleur”, die wordt aangeduid met het ∑
(sigma) -symbool. Dit vertegenwoordigt het resultaat van het draaien van alle emitters naar
100%; dit is het witpunt van het armatuur. Merk op dat dit op veel armaturen mogelijk niet in
de buurt van echt wit is.
Indien er voor een armatuur geen colorimetrie beschikbaar is, dan geeft een wit bericht
onderaan dit aan. In dit geval wordt een standaardset met colorimetriegegevens gebruikt,
afhankelijk van het type armatuur. De weergegeven kleurwaarden zijn slechts een
benadering.
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In alle drie de modes is er een gedeelte van de kaart dat staat voor “verboden kleuren”, zoals
hierboven vermeld. Dit gebied wordt weergegeven met donkere kleuren om dit weer te geven.
Hoewel het mogelijk is om kleuren binnen dit gebied te selecteren, moet worden opgemerkt
dat geen enkele armatuur – zelfs in principe – deze kan weergeven.
Door op het kleurenwiel te klikken, wordt de kleur onder de cursor geselecteerd. Als fanning
momenteel actief is (zie hieronder), wordt het fanninguiteinde, dat zich het dichtst bij de
cursor bevindt, ernaartoe verplaatst.
De geselecteerde kleur of kleuren worden weergegeven als zwarte cirkels. Als een
kleurenwaaier actief is, worden de waaieruiteinden gemarkeerd met S en E voor “start” en
“end”, en als je over de andere cirkels zweeft, wordt hun positie in de waaier weergegeven.
Soms zijn ook kleine zwarte X-markeringen zichtbaar; deze verschijnen als, om verschillende
redenen, de geselecteerde kleur niet perfect kan worden bereikt. De X toont de kleur die het
armatuur daadwerkelijk afgeeft.
De kleurenwielmode bepaalt ook de functie van de encoderwielen wanneer de focus op het
kleurkiezervenster ligt. Elke encoder komt overeen met één kleurkanaal.
Faders
De faderweergave toont één fader voor elk beschikbaar kleurkanaal. De beschikbare
kleurkanalen zijn afhankelijk van de huidige wiel mode; de RGB-faders zijn bijvoorbeeld niet
beschikbaar in de CIE 1931-mode en de meeste faders zijn niet beschikbaar in de CCTmode.
De “hue” -fader is aan zijn uiteinden niet beperkt. Als u de fader voorbij zijn limieten sleept,
zal deze zich vanaf de andere kant omwikkelen.
De fadertracks tonen de kleuren die worden geselecteerd als de fader langs het bereik wordt
verplaatst. Als deze kleuren buiten het gamma van de armatuur vallen, worden ze donker
weergegeven. Als de kleur helemaal niet mogelijk is, is de fadertrack zwart.
De faders kunnen ook worden gebruikt om direct een waarde in te stellen; Om dit te doen, typ
je een nummer in op de commandoregel en klik je op de fader. Om bijvoorbeeld de
kleurtemperatuur in te stellen op 6500K, typ je “6500” en klik je op de temperatuurfader.
Gels
In VIEW GELS kan de kleurkiezer worden gebruikt om de kleuren van populaire
verlichtingsgels te simuleren. Dit toont standaard generieke kleuren. Druk op de Gel Typeknop (softtoets A), de bibliotheek kan worden geschakeld tussen: Lee, Rosco, Apollo of GAM.

24.3. Selectiemodes
Er zijn ook drie selectiemodes die bepalen hoe de kleuren de kleur van de geselecteerde
armaturen beïnvloeden:
Select Single
De eenvoudigste mode, alle fixtures en hun fixture-elementen worden, indien mogelijk,
ingesteld op de geselecteerde kleur. Als er verschillende soorten fixtures zijn geselecteerd,
worden de DMX-waarden van elke armatuur zo ingesteld dat een zo goed mogelijke
weergave van de geselecteerde kleur wordt bereikt.
Select Fan
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Deze mode is voor het maken van kleurenwaaiers. De momenteel gekozen kleur wordt
geïnterpreteerd als de START van de waaier. Als u een nieuwe kleur selecteert (op welke
manier dan ook), wordt het einde van de waaier gekozen. Zodra een waaier is geselecteerd,
kunt u de SELECTED START / SELECTED END-softtoets gebruiken om te kiezen welk einde
wordt aangepast door de faders. Door op een van de uiteinden in het kleurenwiel te klikken,
verandert dit ook.
De kleuren waaieren over de kanalen die zijn aangepast. Als je een fader gebruikt om een
waaier te maken, worden de kleuren verdeeld over het kleurkanaal van die fader; Als de huefader bijvoorbeeld werd gebruikt om 7 armaturen van 0 ° tot 60 ° te ventileren, zijn hun tinten
0 °, 10 °, 20 °. . . 50 °, 60 °.
Als het kleurenwiel wordt gebruikt, waaieren de armaturen over de kanalen die worden
weergegeven door het wiel: in CIE-mode is dit CIE x en y, en in HSL-mode is dit tint en
verzadiging.
Standaard zijn alle waaiers symmetrisch; ze gaan naar de doelkleur en weer terug. Door op
FAN TYPE SYMMETRIC / FAN TYPE LINEAR te drukken, wordt geschakeld tussen deze en
lineaire mode, waarbij de eerste fixture de startkleur heeft en de laatste fixture de eindkleur.
Merk op dat het wijzigen van deze optie wanneer een waaier al bezig is, vreemde resultaten
kan veroorzaken.
Select Relative
In de “SELECT RELATIVE” -mode veranderen de faders van functie om de kleuren die zich al
in de kleurkiezer bevinden, aan te passen. Als je bijvoorbeeld al een kleurenwaaier hebt
ingesteld, kun je de verzadigingsfader gebruiken om deze ventilator soepel naar wit te laten
vervagen. Dit kan ook worden gebruikt om de kleurtemperatuur van een reeks kleuren aan te
passen (bij benadering) met behulp van de kleurtemperatuurfader.

24.4. Andere functies
De kleurkiezer ondersteunt getimede kleurvervaging, met gebruik van dezelfde syntaxis als
de rest van MagicQ. Om dit te doen, typ je een fadetijd in en selecteer je een nieuwe kleur; de
output zal na verloop van tijd vervagen. Merk op dat het invoeren van getallen voor faders
hun waarde instelt in plaats van de tijd in te stellen.
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25. Aansturen van Media servers

MagicQ is perfect geschikt voor het aansturen van media servers via de krachtige Cue engine
en zijn groot kleuren touch screen. De acht encoders geven een snelle en eenvoudige
toegang tot het grote aantal parameters.
MagicQ biedt een zeer krachtige ondersteuning voor media servers. Het is mogelijk om tot en
met 50 verschillende media servers of intelligente media heads, met verschillende inhoud,
aan te sluiten. MagicQ download de iconen, van de media-inhoud, voor elke server
afzonderlijk.
MagicQ ondersteunt een speciaal venster, speciaal ontworpen voor bedienen van media
servers, het media venster. Dit venster vereenvoudigt de bediening van media servers. U
kunt media server, media layer, attributen en media inhoud selecteren, allen vanuit hetzelfde
venster. U kunt eveneens zien welke inhoud geselecteerd is voor elke layer van de
geselecteerde media server. Open het media venster door het gebruiken van de 5e reserve
toets, boven de macro toets.

Als toevoeging is er een Live Preview Window, wat de uitgang toont van de media server, of
de output van elke layer. Dit wordt in real-time getransfereerd van de server, zodanig dat u
exact kunt zien wat de server aan het weergeven is. Dit is vooral bruikbaar in situaties met
meerdere media servers, of media servers die een eind verwijdert zijn van de console.
Media servers zijn normaal verbonden via een netwerk i.p.v. DMX, dit laat toe aan MagicQ
om te communiceren met de media server, om thumbnails op te halen en live previews te
tonen. MagicQ gebruikt een netwerk protocol zoals Art-Net, Pathport of sACN om de media
server aan te sturen, dit gebeurt in Setup, View DMX I/O. Daar bovenop gebruikt MagicQ een
netwerk protocol zoals CITP MSEX of HMAP om te communiceren met de Media Server om
thumbnails en live previews over te halen.
MagicQ ondersteunt verschillende types media servers inclusief MagichD, een gratis media
player ingebouwd in de MagicQ software.
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25.1. Patchen van de media server in MagicQ
Mediaservers bestaan meestal uit een aantal lagen van één of meerdere types. Elk type van
layer heeft een verschillende personality. Elke layer wordt behandeld als een verschillende
head in MagicQ, met een verschillend head nummer. Om een mediaserver te patchen, moet
elke layer gepatcht worden in de volgorde van de oplopende DMX adressen.
Bij MagicQ is het mogelijk om de mediaserver ineens te patchen gebruikmakend van de
Choose DIM/MEDIA soft toets (vanaf versie 1.4.3.0). Dit geeft een keuze van de meeste
gebruikte media servers met hun meest voorkomende configuratie. Patchen gebruikmakend
van deze methode, patcht alle layers van verschillende types en configureert de Mediaserver
settings voor één mediaserver, in één actie.
Indien uw media server niet in de lijst staat van media servers, dan dient u de layers
individueel te patchen, zoals u zou doen voor een moving head. MagicQ bevat demo show
files voor de meest gebruikte media servers, probeer deze demo shows te laden om een
voorbeeld te hebben van de nodige patch.
Elke mediaserver moet een uniek headnummer hebben.

25.2. Verbinden via netwerk
Verbindt de media server met MagicQ via ethernetkabel.
Verzeker er u van dat de media server en het MagicQ systeem gebruiken maken van een IP
adres in hetzelfde netwerk bereik, bijvoorbeeld bij gebruik van Art-Net moet de media server
en MagicQ zich bevinden in het netwerk bereik 2.x.x.x of 10.x.x.x.
Om uw IP settings te controleren kunt u proberen te pingen vanuit MagicQ naar de media
server. Op het MagicQ keyboard typt u drie punten gevolgde het IP adres dat u wil pingen.
. . . a .b . c . d
Waarbij a.b.c.d het IP adres is van de mediaserver.
De ping moet weergeven: “Reply from 2.x.x.x”. Indien dit niet het geval is, controleer dan de
fysische connectie, controleer de configuratie van de netwerkpoort in de media server en
controleer of er geen firewall of antivirus software is die de media server blokkeert.
Configureren van een media server
In het Setup, View DMX I/O configureert u de MagicQ universes waarop de media server
gepatcht is. Stel het output type in op het gewenste protocol, zoals Art-Net, Pathport, sACN.
Verzeker er u van dat de output universe is ingesteld op hetzelfd als de media server.
Bijvoorbeeld indien de media server gebruik maaktvan Art-Net 0-4, stel dan de output
universe van MagicQ in op Art-Net en 4.
Enable de universe. De media server dient nu te reageren op commando’s van MagicQ.
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25.3. Configureren van MagicQ voor het overhalen van thumbnails
Eenvoudige Media settings
In het Media venster drukt u op media server die u wenst te configureren. Indien de media
server nog niet geconfigureerd is, dan zal MagicQ u menu opties tonen waaruit u kunt kiezen.
Indien de media server voordien reeds geconfigureerd was, druk dan de SERVER SETUP
soft toets om de menu opties te openen.
Indien u “Advanced” selecteert, dan zal MagicQ u naar het Setup venster brengen, Media
View voor het configureren van de media server parameters.
Noteer dat het Advanced view niet beschikbaar is op de MQ40 – enkel de eenvoudige plug
en play configuratie van MagicHD of Pixelmapping is hier beschikbaar.
Geavanceerde Media settings
Indien u gepatcht hebt gebruikmakend van de Choose Dim/Media methode, dan moeten de
meeste parameters correct ingesteld zijn voor u. Het is dan enkel nog nodig om het juiste IP
adres in te geven van de media server.

Stel het IP adres van de media server in. Dit zal gebruikt worden om de media server te
lokaliseren in het netwerk en de icoontjes en live preview op te vragen. Verplaats u naar het
IP adres veld en stel het IP adres in. Indien u slechts één media server actief hebt in het
netwerk, dan zou drukken van enter moeten volstaan om het IP adres automatisch te
detecteren. Denk er aan dat de media server zal reageren op commando’s over Art-Net,
Pathport of sACN, ongeacht of het adres van de media server al dan niet correct ingesteld is
in MagicQ.
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Om het IP adres van de media server te bepalen bij Windows XP machines, gaat u naar
configuratiescherm (Control Panel) en opent u het “Netwerkverbindingen” (Network
Connections) scherm. Dubbelklik op de LAN-verbinding (Network connection), kies
ondersteuning (support) en hier wordt het IP adres afgebeeld.
Voor andere Windows machines kiest u Start >Run, typ in cmd en ENTER. Typ in ipconfig in
de command lijn en druk ENTER. Het IP adres van de netwerkkaart(en) wordt nu afgebeeld.

Optioneel kunt u een naam instellen voor de media server. Dit kan helpen om de
verschillende media servers makkelijker te herkennen.
Selecteer het type van media server.
Stel het aantal layers in dat u gepatcht hebt, dit is het aantal media layers en bevat niet het
aantal master layers, soft edge of camera layers.
Stel het head nummer in van de eerste media layer. Dit geeft aan MagicQ te kennen welke
gepatchte layer de eerste media layer is op de server. MagicQ verwacht dat de layers
sequentieel genummerd zijn, bijvoorbeeld stel de head nummers in voor u layers van 1 tot 8.
MagicHD
MagicHD is een volledig geïntegreerd met MagicQ. Stel het media server type in op
MagicHD. Stel version number in op 0.
Indien MagicHD draait binnen MagicQ stel dan het media server IP adres in op 0, dit zal dan
verschijnen als “Local”. MagicHD zal dan de thumbnails voor de media gebruiken van de
PC/Mac waarop het draait.
Indien u wenst te verbinden met een MagicHD systeem op een andere PC, Mac of een
MagicHD box, stel dan het media server IP adres in op het IP adres van het exterene
MagicHD systeem.
Arkaos
Voor Arkaos 3.6 of hoger en Media Master kiest u MSEX (Arkaos). Voor Arkaos 3.5 selecteert
u Arkaos. Stel version number in op 0. Arkaos ondersteunt 8 layers.
Catalyst
Voor Catalyst kiest u Catalyst en stel het version number in op 0.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 318 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Coolux Pandoras Box
Selecteer Coolux en stel version number in op 0. Het aantal layers moet gelijk zijn aan het
totaal aantal gepatchte layers, momenteel max. 48.
Hippotizer
Voor Hippotizer kiest u ofwel Hippo Stage of Hippo Express afhankelijk van welke versie u
gebruikt. Voor Hippo HD gebruikt u Hippo Stage. Stel het version veld in volgens de gebruikte
versie, 2 voor Hippo v2, 3 voor Hippo v3.
Maxedia
Voor Maxedia kies MSEX en stel het versienummer in op 0.
Mbox
Voor Mbox kiest u Mbox en stel het version number in op 0.
Denk er aan dar de head nummers voor de tekst en object layers lager toegekende nummers
zijn dan de ondergeschikte layers zoals ambient, spots, camera, shutter en keystone. Dit
verzekert dat de tekst en object layers verschijnen voor de ondergeschikte layers in het media
venster.
Er is een voorgepatchte show mboxdemo.shw die 5 layers bevat en verschillende cues om de
Mbox Extreme te kunnen deminstreren. Deze show bevindt zich in de demo folder.
Andere media servers
MagicQ ondersteunt het MSEX (Media Server Exchange) protocol wat toelaat te
communiceren met elke media serve die dit protocol ondersteunt. Selecteer MSEX (Arkaos)
en stel het versienummer in op 0.
MagicQ ondersteunt ook een algemeen protocol gebaseerd op toegang tot de mediafolder
van een media server en een generic csv index file om de mapping van de thumbnails te
kunnen maken met de DMX waardes. Selecteer “Generic” en stel version number in op 0.

25.4. Thumbnail venster
MagicQ haalt de thumbnails van de media server en toont ze op het scherm voor eenvoudige
selectie van media banken en media afbeeldingen. De media server moet geactiveerd zijn in
de setup, via media view kunnen de iconen opgehaald worden. MagicQ kan verschillende
media behandelen op elke server, wat het programmeren van grote configuraties met media
servers vergemakkelijkt.
Thumbnail support is beschikbaar bij gebruik van Arkaos, Coolux Pandoras Box, Catalyst,
Hippotizer, Mbox, Maxedia en elke andere media server die MSEX of het generic protocol
ondersteunt.
Om thumbnails op te halen drukt u de GET THUMBS soft toets in Setup , View System, View
Media. Dit laat toe al de thumbails op te daten van de media server waarop de cursor staat.
Om het herladen te forceren van al de media van een mediaserver, plaatst u de cursor op de
gewenste media server in Media View van het Setup venster en druk de ERASE CACHE soft
toets. Druk dan de GET THUMBS soft toets om de nieuwe thumbnails op te halen.
Individuele pagina’s kunnen herladen worden in het Media venster gebruikmakend van de
RELOAD THUMBS soft toets. Druk SHIFT en RELOAD ALL THUMBS om alle pagina’s te
herladen.
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25.5. Live Preview
MagicQ kan verbinding maken met een media server om de live preview op te halen van de
master uitgang of van de individuele layers. Dit is vooral bruikbaar in situaties met meerdere
media servers, of media servers die een eind verwijdert zijn van de console.
Live preview is ondersteund door MagicHDn Arkaos en Hippotizer en elke andere
mediaserver die de live preview van het MSEX protocol ondersteunt.
Activeer de live preview optie in Media View van het setup venster.
Live preview wordt getoond in het grootte venster aan linkerzijde van het Media venster. Kies
via de bovenste softtoetsen of u de uitgang wil bekijken of de actueel geselecteerde layer.
Wanneer verbonden met media servers, welke de live preview nog niet ondersteunen, zal het
preview venster de afbeelding tonen van de 1e layer welke zijn intensiteit boven nul staat.

25.6. Media Window View
Het is mogelijk om dit Media venster te configureren, volgende opties zijn mogelijk: View
Servers (defaults), View Groups en View Libraries. View Groups is handig bij gebruik van een
groot aantal media servers en bij controle gebruikmakend van groepen voor media servers
i.p.v. individuele servers.
View outputs toont een afbeelding van de output van alle geconfigureerde media servers.
MagicQ expandeert automatisch het media venster om het grootst mogelijke aantal layers te
tonen dat in gebruik is van de geconfigureerde media servers.

25.7. Gebruik van MagicQ en media server software op dezelfde Pc
Gebruik van MagicHD
MagicQ ondersteunt de ingebouwde media player MagicHD. Deze is volledige geïntegreerd
met MagicQ en kan gebruikt worden voor play back van media op een 2e monitor aangesloten
aan de MagicQ PC/Mac.
Via de toolbar selecteert u Media Player, View Media Output en het MagicHD venster zal
geopend worden.
Gebruik maken van het loopback IP adres
Het is mogelijk om MagicQ en een 3e partij media server software (bijvoorbeeld Pandoras
Box) te gebruiken op dezelfde Pc door het ingeven van de instellingen hierboven aangehaald.
In Media View van het Setup venster, stelt u het IP adres van de media server in op
127.0.0.1. Dit is het lokale loopback IP adres en laat toe dat de PC met zijn eigen praat om zo
the thumbnails en live preview over te halen.
In View Settings van het Setup venster, gaat u naar Network. Stel de optie “Send to
Applications on this PC” in op Yes.
Met het loopback IP adres en Send to applications on this PC correct ingesteld, moet het
mogelijk zijn uw mediaserver te bedienen en gebruik te maken van live previews en
thumbnails.

25.8. Probleem oplossingen
Indien u totaal geen controle hebt over de media server, controleer dan:
•
•

MagicQ is verbonden met de media server via LAN met een netwerk cross-over
kabel.
Er geen firewall of Antivirus aanstaat, deze kunnen toegang verhinderen tussen de
media server en MagicQ.
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MagicQ outputs enabled voor het uisturen van Art-Net, Pathport of sACN (Setup,
View DMX I/O).
De media server geconfigureerd is op de correcte DMX universe en adres.
MagicQ gepatcht is met de correcte personalities en het correcte adres.

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. MagicCap kan een screen capture nemen van om het even welke PC of
Mac en de output sturen naar MagicQ gebruikmakend van MSEX.
Om een MSEX server te patchen, inclusief MagicCap, gaat u naar Setup – View System –
View Media, zoek een niet gebruikte server en wijzig het type naar “CITP Live 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” dienen enabled te zijn.
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 Page
als “Live Feed” (encoder Y) en selecteren van Media File als “Server nummer” (encoder X)
afhankelijk van het nummer van de MSEX server.
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.

25.9. Troubleshooting
Indien u geen controle hebt over de media server controleer dan:
•
•
•
•
•

MagicQ is verbonden met de media server via netwerk
Firewall dient uitgeschakeld te zijn – dit beperkt de toegang tussen de media server
en MagicQ
MagicQ is enabled voor het uitsturen van ofwel Art-Net, Pathport of sACN (Setup,
View DMX I/O)
De media server is geconfigureerd op de correcte DMX universes en adres
MagicQ is gepatcht met de correcte personalities op het correcte adres
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26. Head editor

De Head Editor is toegankelijk via de EDIT HEAD softtoets in het patch venster. Hierin
wijzigingen aanbrengen, wijzigt de personality files bewaart op de harde schijf van de MagicQ
en kunnen gebruikt worden voor alle shows.
De Head Editor bestaat uit 5 zichten voor het wijzigen van data:
• General (Algemeen)
• Channels (Kanaalverdeling)
• Ranges (Bereiken van de kanalen)
• Palettes (paletten)
• Macro’s
In elk van de zichten kunnen nieuwe waardes ingevoerd worden via het externe klavier of
numerieke klavier. Nieuwe ingaven kunnen toegevoegd worden in de lijst door het drukken
van de Insert softtoets.
De Head Editor zal opstarten met het gekozen toestel, dit is het laatst toestel dat u gekozen
hebt in de patch. Indien u nog geen toestel gekozen hebt, zal de Head Editor leeg zijn.
U kunt het toestel kiezen welk u wil wijzigen, van in de Head Editor, door het drukken van de
Choose Head toets. Dit heeft hetzelfde effect als de Choose Head toets in het patch venster,
nu wordt u een lijst van toestellen getoond waar u uit kan kiezen.
Eens u wijzigingen aangebracht hebt in de personality file, kan u de wijzigingen bewaren op
de harde schijf door het drukken van de SAVE HEAD softtoets.
Indien u wilt starten met een nieuwe personality file, druk dan de NEW HEAD softtoets, terwijl
wanneer u een bestaande personality file wenst te kopiëren, druk dan de SAVE AS softtoets.
Op om het even welk moment kan u nieuw toestel kiezen, hoewel indien u wijzigingen
doorgevoerd hebt, welke u niet bewaard hebt op de harde schijf, dan zal u gevraagd worden
of u echt verder wil gaan. Verder gaan betekent dat wijzigingen zullen verloren gaan, tenzij u
al toestellen gepatcht hebt van dat type. In dat geval zullen de gepatchte toestellen in deze
show, de wijzigingen behouden. In elk geval, personality file op de harde schijf, zullen de
wijzigingen niet bijhouden.
Bij het geven van een file naam voor een nieuw toestel, geeft u eerst de naam van de
fabrikant, gevolgd door een spatie en nadien het type van het toestel. Zorg ervoor dat er in de
namen zelf geen spaties voorkomen, BIJVOORBEELD een toestel van het merk Coemar
met type Prospot 250 LX zal de volgende file naam toegewezen krijgen: Coemar
ProSpot_250_LX.
Druk de patch toets om de Head Editor te verlaten en terug te keren naar het patch venster.

26.1. Hoe heads worden opgeslagen in MagicQ
MagicQ bewaart personality files in de show/heads folder op de harde schijf van de MagicQ
consoles of van MagicQ PC. Wanneer u een head kiest om te gebruiken in een show, dan
wordt deze personality file geladen en opgeslagen in het geheugen. Wanneer u een save
show doet, schrijft MagicQ een copy van de personality file in de show file, dit om er zeker
van te zijn dat uw show ook zal werken wanneer deze ingeladen wordt op een andere
console, ook al heeft deze de gekozen personality file niet geïnstalleerd.
Wanneer u een oude show in MagicQ laadt dan zal de gebruikte personality file diegene zijn
die in de show file was opgeslagen, niet de personality in de show/heads folder van de
MagicQ console. Indien u de personality file opnieuw kiest via het patch venster, of nieuwe
heads patcht van het zelfde personality type, zal steeds de personality file gebruikt worden
welke opgeslagen werd in de show file, dit verzekert de goede werking.
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U kunt een personality file, opgeslagen in de showfile, updaten naar diegene opgeslagen in
de show/heads folder, gebruikmakend van de “Reload Head” softtoets. In de Head Editor
drukt u de “Reload Head” softtoets. De personality file zal opnieuw ingeladen worden van de
harde schijf en alle gepatchte heads in de show van dit type zullen vanaf nu de upgedate
personality file gebruiken. Denk eraan dat het niet mogelijk is een head te herladen waarvan
het aantal kanalen in de personality file gewijzigd is.

26.2. Uitpakken van bibliotheek head files
Vanaf v1.9.3.3 pakt MagicQ standaard niet langer de bibliotheekheadbestanden uit van het
heads.all-bestand naar de heads-map; in plaats daarvan leest het bibliotheek heads
rechtstreeks uit het bestand heads.all. 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.

26.3. Laden van nieuwe heads in MagicQ
Om MagicQ up te daten met alle laatste heads, download u de laatste heads files (heads.all)
van de ChamSys website www.chamsys.co.uk of www.chamsys.be. Kopieer de heads.all in
de show/heads folder en kopieer de icons.all in de show/icons folder. Herstart nu MagicQ
(SHIFT + RESET in Setup venster).
Om één enkele head te laden in MagicQ, kopieert u de head file (myhead.hed) op een USB
stick, sluit de stick aan op de MagicQ console en selecteer de file in de console file manager
(Setup > View Settings > File Manager). MagicQ zal dan automatisch de head file laden en d
ehead index opnieuw aanmaken.
Om één enkele head te laden op een MagicQ PC systeem gebruikt u het tools menu
bovenaan het MagicQ venster en selecteer de Install Head File(s) optie. Eens dat u de head
file geselecteerd hebt, zal MagicQ automatisch de head file(s) laden in MagicQ.
Om de generatie van de index file te forceren, gaat u naar Setup, View settings, File Manager
en drukt u op SHIFT + RECREATE INDEX. Nieuwe heads moeten nu verschijnen in de
patch.

26.4. Kopiëren van head files aangemaakt op PC/Macs naar MagicQ consoles
•
•
•
•
•
•

Kopieer de .hed file op een USB stick.
Indien u een file aanmaakte op een Windows PC, dan zal de head file staan onder
Documents, MagicQ, Show, Heads.
Indien u een file maakte op Mac, dan zal deze zich bevinden onder Applications,
MagicQ, Show, Heads.
Sluit de USB stick aan op uw console, ga dan naar Setup, View Settings, File
Manager, USB drive.
Klik op de file op de USB drive, de console zal u vragen of u de head wil laden in de
console. Klik op Yes
Head zal dan geladen worden in de console en is klaar voor gebruik.

Als alternatief, kunt u de head patchen in een show file, bewaar de show file op de USB stick,
laadt de show van de USB op de console, ga dan naar patch, plaats de cursor op de
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gewenste head, houdt SHIFT ingedrukt en druk dan op EDIT CUR HEAD soft toets en druk
SAVE HEAD om deze te bewaren op de console.

26.5. Wijzigen van bestaande heads
Bestaande heads kunnen gewijzigd worden door eenvoudig weg de wijzigingen door te
voeren en te klikken op SAVE. Houdt er wel rekening mee dat de wijzigingen kunnen
overschreven worden indien u een nieuwe software versie installeert, aangezien deze de
laatste nieuwe personality bibliotheek laadt. Indien er echte fouten aanwezig zijn in de
personality, laat het ons dan alstublieft weten zodat wij de bibliotheek kunnen updaten.
De heads in de ChamSys bibliotheek zijn beveiligd tegen het accidenteel wijzigen, MagicQ
geeft de gebruiker een melding alvorens de personality te wijzigen. In de Head Editor, zijn
originele ChamSys personalities aangegeven met een “LO” in de titel. Indien de personality
aangepast geweest is, zal er enkel een “L” getoond worden.
Indien u een bestaande personality wenst te wijzigen dan bewaart u deze best als een nieuw
type of nieuwe mode.
De makkelijkste manier om een nieuwe personality te maken is door SAVE AS te gebruiken
en deze bewaren met een nieuwe naam. De nieuwe naam die u gebruikt zal automatisch de
“manufacturer name aanpassen, Short name en mode velden.
Dus bijvoorbeeld om een wijziging aan te brengen aan de Martin Mac500 Mode 1 personality,
kies de personality en druk dan SAVE AS en geef de nieuwe naam:
Martin_Mac500_mymode

26.6. Verwijderen van oude personalities
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!

26.7. General View
General View bevat een vast aantal parameters. Denk eraan dat deze parameters
fundamenteel de programmering van de toestellen beïnvloeden, en ze kunnen niet meer
gewijzigd worden eens een toestel van dat type gepatcht is.
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Names
Manufacturer Name (naam van de fabrikant of merknaam), Short Name (verkorte naam) en
Mode worden gebruikt om de head te identificeren en in groepen te verdelen in het systeem.
Deze velden dienen uniek te zijn voor de moving lights. Indien u een nieuwe personality file
aanmaakt voor een toestel gebaseerd op één van de standaard heads, dan dient op zijn
minst de mode te veranderen in een naam van uw keuze.
Short Name (afkorting) en mode wordt gebruikt in vensters waar er niet genoeg ruimte. U
dient er voor te zorgen dat deze namen zo kort mogelijk zijn en geen spaties bevatten, liefst
maximum 8 karakters.
Longer Name wordt gebruikt als alias voor de korte naam. De korte naam zal steeds gebruikt
worden bij het benoemen van de personality files, maar de langere naam zal gebruikt worden
voor weergave van de naam in het patch venster bij het drukken op Choose Head. De
langere naam dient exact hetzelfde te zijn als de benaming van de fixture, zoals deze
benoemd is op de website van de fabrikant.
Head description bevat details over het type van de head en wordt gebruikt voor informatieve
doeleinden.
De ESTA manufacturer ID, RDM device model ID en RDM personality number worden
gebruikt om de headfile te laten overeenkomen met de RDM-enabled fixtures. Zie Remote
device management hoofdstuk voor meer informatie.
De WYSIWYG en Capture patch informatienamen, geven de naam aan van dit toestel in
WYSIWYG en Capture om het mogelijk te maken de patch te transfereren van deze
visualisers.
DMX
Nium of Chans stelt het aantal kanalen in voor de head.
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DMX Min, DMX Max en DMX Offset: bepaalt de grenzen waarbinnen het toestel kan gepatcht
worden in de 512 DMX kanalen. Wijzigen van het aantal DMX kanalen zal automatisch de
DMX Max. waarde veranderen.
Params
Pan Range en Tilt Range worden gebruikt in visualisatie en bij de FLIP functie.
Pan Invert en Tilt Invert worden gebruikt bij de visualiser om te bepalen in welke richting de
yoke/bema beweegt.
Pan Speed en Tilt speed worden gebruikt bij de visualiser om te bepalen tegen welke
snelheid de toestellen moeten bewegen.
Zoom Narrow en Zoom Wide worden gebruikt bij de visualiser om de hoek van de beam te
bepalen. Voor heads zonder zoom, stelt u beide Zoom Narrow en Zoom Wide in op de hoek
van de beam.
Slowest Strobe, Fastest Strbe, Slowest Rot Speed, Fastest Rot Speed worden gebruikt door
de visualiser.
Options
Moving head kan Mirror (scan) of Yoke zijn, druk op ENTER omp te swappen.
Colour Mix identificeert de kleurenmengingskanalen, de opties zijn:
CMY

Voor heads met cyaan, magenta en gele
vlaggen voor een typisch witte bron of
ontladingslamp.
Voor heads met rode, groene en blauwe led
emitters.
Voor heads met rode, groene, blauwe en
amber led emitters of heads met enkel een
amber emitter.
Voor heads met rode, groene, blauwe en
witte led emitters of heads met enkel een
witte emitter.
Voor heads met rode, groene, blauwe,
amber en witte led emitters of heads met
enkel een amber en witte emitter.
Voor heads met rode, groene, blauwe,
amber, witte en UV led emitters
Voor heads die bestuurt worden via Hue,
Saturation en intentsity kanalen.

RGB
RGBA
RGBW
RGBAW
RGBAWV
HSI
CIE XY

De standaard configuratie is CMY kleurenmenging hebben, d.w.z. wanneer het Cyan kanaal
op 100% staat en de Magenta en Yellow kanalen op 0%, u Cyaan bekomt. Indien u heads
RGB kleurenmenging gebruiken, d.w.z. dat de hierboven vermelde combinatie rood geeft, stel
dan de RGB optie in.
HSI wordt op dit moment niet gebruikt.
Voor RGBW toestellen kiest u RGBA.
Virtual Chans. Sommige personalities, zoals Generic scroller2Chan zijn ingesteld als “Virtual”
personality, d.w.z. dat de kanalen in de personality kunnen gepatcht worden op om het even
welke locatie in MagicQ, dit t.o.v; normale personalities, waarbij de kanalen elkaar
sekwentieel opvolgen vanaf het DMX start adres. In View DMX, worden de DMX velden
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gebruikt om het adres te specificeren voor elk kanaal van den virtuele head, dit met een max.
van 5 kanalen (voor normale head files worden deze velden gebruikt om meerdere heads te
patchen op één head). Virtuele personalities kunnen gebruikt worden voor andere
onregelmatige toestellen zoals controle van waterjets.
Virtual Dim: gebruikt voor heads met geen dimmer kanaal om te forceren dat een virtuele
dimmer gepatcht wordt voor elke head.
Dimmer curve specificeert de dimmer curve die zal gebruikt worden voor intensiteitskanalen.
Framing type wordt gebruikt om het messen type in te stellen.
MQTrack is specifiek voor het MagicQ tracking systeem en is enkel gebruikt voor MagicQ
ingebouwde head files.
Number of Emitters specificeert het aantal verschillende kleuren LED-stralers. Indien
ingesteld op groter dan nul, zijn de emittergegevens geconfigureerd in VIEW EMITTERS.
Multi
De Multiple Head Type en onderliggende velden refereren naar personalities met meerdere
elementen, zie hiervoor het hoofdstuk Heads met meerdere elementen, dat verderop
besproken wordt.
Media
Deze sectie wordt gebruikt om automatisch de media server opties in te stellen wanneer een
media server laag gepatcht wordt. Wanneer een head met deze settings gepatcht wordt, zal
MagicQ een lijn toevoegen in Setup – View System – View Media, gebaseerd op deze
parameters.

26.8. Channels View
Dit venster laat u toe verschillende kanalen van een toestel te specificeren. Denk eraan dat
deze parameters fundamenteel de programmering van de toestellen bepalen en dat ze niet
kunnen gewijzigd worden eens een toestel gepatcht is.

Naam en type
Kanalen kunnen toegevoegd worden via de insert softtoets en verwijdert door de Remove
softtoets (druk tweemaal om te verwijderen).
Het Name veld wordt gebruikt om de individuele kanalen een naam te geven om ze zo te
onderscheiden van andere kanalen. Indien geen naam ingevoerd wordt, dan zal MagicQ de
naam van de attribuut gebruiken en deze toewijzen.
Het Type veld wordt gebruikt om aan te geven of het kanaal Highest Takes Precedence
(HET) is of Latest Takes Precedence (LTP). Algemeen is enkel Intensity HET, alle andere
kanalen zijn LTP. Denk er aan dat indien heads een gecombineerd dimmer en strobe kanaal
hebben, dan dient dit ingesteld te worden als Dimmer attribuut met type HET.
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Attrib No
Het Attrib No-veld wordt gebruikt om de functie van het kanaal naar MagicQ te identificeren.
Dit is het belangrijkste veld in de kanalenlijst - MagicQ gebruikt het om te bepalen hoe de
Head moet worden bestuurd, hoe te morphen tussen verschillende Heads en om informatie in
de gebruikersinterface te presenteren.
Waar een Head meer dan één instantie van een attribuut heeft, kan dat attribuut meerdere
keren worden gebruikt met verschillende Elementnummers.
Een attribuut met hetzelfde elementnummer kan niet meer dan één keer worden gebruikt,
behalve bij het specificeren van de hoge en lage waarden van 16 bits of 24 bits attributen. Zie
Element en Functietype hieronder.
Tabel : Attribuut nr. veld
Functie
Intensity
Intensity Mode
Pan
Tilt
Pos1
Pos2
Pos3
Pos4
Pos5
Pos6 Speed
Col1
Col2
Cyan/red
Magenta/Green
Yellow/Blue
White
Amber
Lime UV
CTC
CTO
Col5
Col6
Col3 Speed
Shutter
Iris
Focus
Zoom
Frost1
Frost2
Gobo1
Gobo2
Gobo3
Gobo4
Rotate1
Rotate2
Rotate3
Prism Rot
FX1 Prism
FX2
FX3
FX4
FX5
FX6

Attrib No
0
1
4
5
46
47
48
49
50
51
6
7
16
17
18
19
27
60
24
25
61
62
26
2
3
12
13
32
33
8
9
28
29
10
11
30
31
14
15
34
35
36
37

Default Encoder
I1X
I1Y
P1X
P1Y
P1A
P1B
P1C
P1D
P1E
P1F
C1X
C1Y
C1A
C1B
C1C
C1D
C1E
C1F
C2A
C2B
C2C
C2D
C2F
B1A
B1B
B1C
B1D
B2A
B2B
B1X
B1Y
B2X
B2Y
B1F
B1E
B2F
B2E
B2C
B2D
B3C
B3D
B3X
B3Y
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Functie
Intensity
Intensity mode
Pan
Tilt

Position (Vector) Speed
Col Wheel 1
Col Wheel 2
Cyan/Red
Magenta/Green
Yellow/Blue
White
Colour/White
Lime UV
CTC
CTO
Col5
Col6
Colour (Vector) Speed
Shutter/Strobe
Iris
Focus
Zoom
First Frost attribute
Second Frost attribute
Gobo wheel 1
Gobo wheel 2
Gobo wheel 3
Gobo wheel 4
Gobo rotate 1
Gobo rotate 2
Gobo rotate 3
Prism rotate
Prism
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FX7
FX8
Macro
Macro2
Cont1
Cont2
Beam Speed
S
Cont4d)
Cont5
Cont6
Cont7
Cont8
Frame
Frame
Frame 3
Frame 4
Frame 5
Frame 5
Frame 6
Frame 7
Frame 8

38
39
22
33
20
21
40
41
42
43
44
45
52
53
54
55
56
56
57
58
59

B3F
B3E
B3A
B3B
B4A
B4B
B4C
B4D
B4X
B4Y
B4F
B4E
B5A
B5B
B5C
B5D
B5E
B5E
B5F
B5Y
B5X

Versie 1.9.4.0

Lamp on/off
Reset
Beam (Vector) Speed

Top left
Top left
Bottom left
Bottom left
Top Right
Top Right
Top Right
Bottom Right
Bottom Right

Enc
Het Enc veld specifieert op welke encoder positie, in de Intensity, Colour, Position, Beam
vensters, het attribuut verschijnt. Het Enc veld is standaard gebaseerd op de keuze van Attrib
No., dit voorziet een gemeenschappelijke interface voor alle heads. In sommige gevallen,
kunnen gebruikers de toegewezen encoder wensen aan te passen, om zo gelijkaardige
attributen op dezelfde pagina te plaatsen.
Op Compact consoles zijn de encoders als volgt gepositioneerd:
Encoder A
Encoder B
Encoder C
Encoder D

Encoder E
Encoder F
Encoder Y
Encoder X

Bij Stadium consoles, staan encoders A tot D rechts van de hoofddisplay en X, Y, E, F boven
de programmer toetsen.
Er is één pagina voor Intensity en Positions, twee pagina’s voor Colour en vijf pagina’s voor
beam.
Size, Instant en Slow Encoder
Het Size veld is bedoeld om de resolutie van de attribuut te specificeren. Voor kanalen die
enkel 8 bit zijn, wordt het Size veld ingesteld op 8 Bit. Voor 16 bit kanalen wordt het groffe
kanaal ingesteld op 16 bit hi en het fijne kanaal op 16 bit lo. Voor kanalen met 24 bit resolutie
plaats u de twee lagere kanalen zoals voor 16 bit en het hoogste kanaal op 24 Bit hi.
Het Instant veld bepaalt of een kanaal standaard onmiddellijk naar de nieuwe waarde springt
in plaats van te faden. Dit is vooral bruikbaar bij kleuren en gobowielen waar u een
onmiddellijke wijziging wil.
Het Slow Encoder veld laat de encoder trager werken dan normaal. Dit is goed voor attributen
waar elke mogelijke DMX waarde een andere functie vertegenwoordigt en daardoor enkel
een kleine wijziging aan de encoder nodig is voor een nieuwe functie.
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Default en Locate
Het default veld definieert welke waarde standaard ingesteld wordt bij het opstarten. Wanneer
de Setup – Programming optie “Unused chans return to default” is ingesteld op yes, dan
zullen de kanalen ook naar deze waardes terugkeren wanneer ze niet langer bediend worden
door een playback of de programmer.
Het Locate veld bepaalt op welke waarde het kanaal ingesteld wordt bij het drukken van de
Locate toets, het is eveneens de default waarde wanneer er voor dat kanaal geen default
waarde gespecificeerd is.
De Default en Locate specificeren de normale standaard waarden voor de head, de exact
gebruikte waardes, gebruikt in een welbepaalde show, kunnen nog steeds overschreven
worden door het maken van een Default Cue of Locate Cue in de Cue Store.
Highlight / Lowlight
De Highlight en Lowlight waardes worden gebruikt indien de Setup – Programming optie
Highlight mode is ingesteld op Advanced. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om de
Highlight/Lowlight instellingen aan te passen aan zijn eigen wensen, voor elke type head.
De Highlight en Lowlight velden kunnen ingesteld worden op “No Level” door op ENTER te
drukken om te bepalen welke attributen beïnvloedt worden door de Highlight en Lowlight
functies.
Denk er aan dat instellen van de Highlight en Lowlight waardes voor intensity attributen op
“No Level” niet het gewenste effect zullen hebben. In Highlight/Lowlight mode, zal MagicQ
altijd proberen een Highlight/Lowlight uit te voeren, zodat de heads in de huidige selectie,
welke niet sub-geselecteerd zijn, anders verschijnen dan de sub geselecteerde heads. Dit
verzekert dat een Highlight/Lowlight correct uitgevoerd wordt, zelfs indien de personality niet
correct geschreven is.
Indien u geen Lowlight wenst, dan in Setup, View Settings, Programmer stelt u de Highlight
mode in op “Advanced – Highlight only (no Lowlight)”. In deze mode zullen enkel de subgeselecteerde heads gehighlight worden. Heads die geselecteerd zijn, maar niet subgeselecteerd zullen hun playback status behouden.
Element
Het element veld wordt gebruikt voor Duplicate personalities. Deze personalities hebben
meer dan één instantie van een attribuut type binnen de personality, bijvoorbeeld een LED
moving head met 3 LED ringen.
Heads zijn ingesteld als Duplicated Heads in het Multiple Heads type veld in de Head Editor.
Duplicated elements starten altijd van element 1. Alle elementen die niet gedupliceerd zijn,
worden ingesteld 0 (Main Element). Voor heads dat beide hebben, een main element en een
herhaald (repeat) element, bv. een master RGB en dan herhaalde RGB voor alle elementen,
dan is de master RGB element 0 en de herhaalde RGB elementen starten vanaf 1.
Voor heads die meerdere functies hebben, b.v. een centrale RGB-straal en vervolgens een
"eye candy" RGB-elementring - de kern-RGB-straal moet beginnen bij Element 1, met de
"eye candy"-ringelementen die beginnen na de RGB-kernstraal. Element 0 mag alleen
worden gebruikt voor masterkanalen, niet voor echte individuele besturing van elementen deze moeten altijd element 1 of hoger zijn. Het veld Functietype kan worden gebruikt om de
verschillende functies te onderscheiden - d.w.z. Functie 1 is de kernstraal, dan is Functie 2 de
"eye candy" LED-ring.
Het element veld toont elementen die onafhankelijk zijn van element 1 als Ind 2, Ind3, enz….,
terwijl heads die niet gemarkeerd zijn als Independent, getoond worden als Dup 2, Dup 3,
enz……
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Independent
Elementen 2 en hoger van Duplicated heads kunnen ingesteld worden als Independent.
Wanneer ingesteld als “Ind” werken alle elementen onafhankelijk en worden actief gemaakt in
de programmer en dan gerecord in de cues.
Wanneer ingesteld op “Dup” worden elementen 2 en hoger gedupliceerd van element 1,
wanneer ze niet expliciet in de programmer zijn of actief zijn op een playback.
Het veld is verborgen voor elementen 0 en element 1, omdat ze automatisch onafhankelijk
van elkaar zijn.
Wanneer ingesteld op “Ind” dan worden de “Select” velden ook actief en standaard waarde is
“yes”.
Select
Sommige heads hebben meerdere elementen die volledig onafhankelijk van elkaar werken,
bijvoorbeeld center RGB cellen en dan een buiten RGB ring. Voor deze heads is het mogelijk
om het zo te maken dat de additionele, minder belangrijke elementen standaard niet
geselecteerd worden en daardoor enkel in de programmer komen wanneer het expliciet
gevraagd wordt.
Het selectveld voor kanalen van deze additionele elementen dient ingesteld te zijn op “no”.
De kanalen zullen niet geselecteerd worden (en geprogrammeerd worden) tenzij ze expliciet
geselecteerd worden met de dot (.) syntax.
Functie type
Dit veld wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende elementfuncties
binnen de Head. Wanneer de Heads worden gepatcht als er meer dan 1 functietype in de
personlatie is, genereert MagicQ automatisch aparte groepen voor elke functie met behulp
van het juiste elementmasker. Als een Fixtrue bijvoorbeeld element 1 heeft als kern RGBstraal, en elementen 2 tot 8 als "eye candy" ring - stel dan Element één in op Functie Type 1
en elementen 2 tot 8 op Functie Type 2. MagicQ zal dan een groep maken met element 1
masker alleen voor de Core Beam, en een aparte groep met elementen 2 tot 7 masker voor
de "eye candy" LED ring.

26.9. Ranges View

Dit venster bepaalt de bereiken van kanalen, welke specifieke waardes gebruiken om
toegang te krijgen tot bepaalde functies zoals kleuren en gobowiel, shutter kanalen en andere
kanalen. De bereiken kunnen ingesteld worden op gelijk welk moment ongeacht of er al
toestellen van dit type gepatcht zijn, de databereiken worden onmiddellijk actief. Indien het
toestel al gepatcht is, kan u deze minimum en maximum waardes van de velden uit de
programmer halen.
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Bereiken kunnen toegevoegd worden via de Insert softtoets en gewist worden via de Remove
toets (druk 2 maal om te verwijderen).
Het range type veld wordt gebruikt om de functie aan te geven van dit bereik aan MagicQ,
zodat de functies van de head kunnen herkend worden. De ranges worden vooral gebruikt in
de visualisatie.
Het veld Range Type wordt gebruikt om de functie van dit bereik te specificeren zodat
MagicQ en MagicVis de kenmerken van de head kunnen herkennen. MagicQ genereert
automatisch paletten voor gobo's, flitsers, zoom, iris op basis van de bereiktypes. De
bereiktypen worden ook gebruikt in visualisatie.
Het veld Auto Palette werd gebruikt om Gobo-kanalen voor automatische paletten aan te
geven voordat Range Types werden toegevoegd. Dit veld kan worden gebruikt om
automatische paletten te forceren voor Gobo 1 of Gobo 2 waarvoor geen bereiktype is
ingesteld op Fixed, Index of Rotate. Waar Range Types zijn ingesteld, kan dit veld worden
ingesteld op 0.
Tot en met 20 auto paletten worden ondersteund per kanaal. Stel deze waarde in op 1 voor
een specifieke kanaalfunctie, zoals een Cone Gobo op een gobo wiel of Rotate speed op een
Gobo Rotate kanaal. De som van alle Auto Palette velden voor een bepaald kanaal mag de
20 niet overschrijden.
Het Iconveld geeft de iconen weer volgens het relevante venster en softtoets. Dubbelklik om
een icoon te selecteren uit de grote MagicQ icon bibliotheek. Het icoon geselecteerd in de
ranges wordt gebruikt door MagicVis voor visualisering van gobo’s. Voor prisma’s selecteer je
een icoon uit de categorie 50.
De Dep Chan en Dep Val velden laten toe dat een bereik afhankelijk is van een ander bereik.
Dit geeft de mogelijkheid om bereiken aan te maken met attributen, waarvan de functie wijzigt
naargelang de waarde van de andere attribuut. Zoals FX parameters welke afhankelijk zijn
van het gekozen FX. Het bereik is enkel geldig wanneer het gelinkte kanaal (Dep Chan)
ingesteld is in het bereik volgens de Dependent value (Dep val).
Importing Ranges
Bereiken kunnen geïmporteerd worden van een .csv file gebruikmakend van de Import
Ranges toets. De data in de .csv file dient georganiseerd te zijn met dezelfde kolomvolgorde
zoals de velden in MagicQ.
<chan>,<name>,<min>,<max>,<auto pal>,<icon>,<dep chan>,<dep val>
Capturing Ranges
Om de minimum en maximum waardes over te nemen van de programmer, moet u eerst een
nieuwe reeks invoegen en het kanaalnummer instellen waarin u geïnteresseerd bent. Gebruik
dan de Group, Position, Colour, Beam vensters op de standaard manier om de minimum
waarde van de attribuut in te stellen. Terug in Ranges View, verplaatst u de cursor naast het
minimum veld en druk de Capture Range softtoets. Op een gelijkaardige manier kan u de
maximum waarde instellen in de programmer, verplaats de cursor naar het maximum veld in
Ranges View, en druk dan de Capture Range softtoets.
Attribuut test
De “Attr test” mode laat toe het bereik te testen op elk van de gepatchte heads van dit type. In
deze mode wordt het bereik uitgestuurd, naar alle gepatchte heads van dit type, terwijl u zich
naar boven of beneden verplaatst doorheen de bereiken. De uitgestuurde waarde is het
gemiddelde tussen de minimum en maximum waarde, behalve wanneer de cursor zich
bevindt in het minimum of maximum veld, in dit geval wordt de actuele minimum of maximum
waarde uitgestuurd.
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26.10. Palettes View
Dit venster bepaalt de standaard paletten welke geladen worden wanneer het toestel
gepatcht wordt. Paletten kunnen op gelijk welk moment aangepast worden, ongeacht of er al
toestellen van dit type gepatcht zijn. De palet data is onmiddellijk beschikbaar voor het
patchen van nieuwe toestellen. Wanneer u de paletten hebt gewijzigd in de Head Editor kan u
de paletten laten hergenereren voor de reeds gepatchte heads door gebruik te maken van de
“Regen Palettes” soft toet.

Voor elk palet specificeert u het type (Druk ENTER om te schakelen tussen de types), de
naam en het aantal kanalen welke het palet samenstellen. Voor elk kanaal specificeert u een
kanaalnummer en de waarde van dat kanaal.
Paletten kunnen toegevoegd worden via de Insert softtoets en verwijderd door de Remove
toets (tweemaal drukken om te verwijderen).
Het Iconveld geeft de iconen weer volgens het relevante venster en softtoets.
Importeren van paletten
Paletten kunnen geïmporteerd worden van een .csv geformatteerde file gebruikmakend van
de Import Ranges toets. De data dient op dezelfde manier georganiseerd te zijn, in de .csv
file, en in dezelfde kolom volgorde, zoals de velden in MagicQ.
<palette type>,<name>,<num of chans>,<icon>,<chan 1>,<val 1>,<chan 2>,<val2>,…

Het icon veld is normaalgesproken een decimaal getal, maar MagicQ accepteert
icoonnummers in hexadecimale notatie als ze 0h of 0x aan het begin van het nummer
hebben.
Capturing palettes
Om palet waardes over te nemen van de programmer, moet u eerst een nieuwe palet
invoegen en de kanaalnummers instellen waarin u geïnteresseerd bent. Gebruik dan de
Group, Position, Colour, Beam vensters op de standaard manier om de palet waardes in te
stellen. Terug in de Palettes View, drukt u de Capture Palette softtoets.
Attribute test
De “Attr test” mode laat toe het palet te testen op elk van de gepatchte heads van dit type. In
deze mode wordt het palet uitgestuurd, naar alle gepatchte heads van dit type, terwijl u zich
naar boven of beneden verplaatst doorheen de bereiken.

26.11. Macros View
Dit zicht bepaalt de macro’s die beschikbaar zijn om controle te hebben over speciale
functies, zoals aan en uit schakelen van de lamp en resetten van het toestel. Elke personality
zou een macro moeten hebben genaamd “Lamp On”, “Reset “ en Lamp Off”. MagicQ gebruikt
deze macro’s via short-cuts voor het oproepen van deze functies.
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Elke macro bezit een naam en een aantal kanalen. Tot en met 10 kanalen kunnen
aangesproken worden door elke macro.
De macro data bestaat uit velden welke aangeven welke kanalen gebruikt worden (C1 tot
C10) en dan de macro step data. De macro step data bestaat uit het aantal stappen gevolgd
door een dataveld.
Het aantal steps bepaalt hoe veel stappen er nodig zijn in d emacro, normaal zijn er enkel
twee stappen, de initiële stap om de juiste waardes in te stellen en deze te behouden voor
een welbepaalde tijd (b.v. 5 seconden) en dan de stap om de kanalen terug te laten keren
naar hun default waarde.
De stap data wordt weergegeven in het dataveld D1 …. Dx. Voor elke stap is er een tijd voor
de stap, gevolgd door een waarde voor de specifieke kanalen voor die stap.

26.12. Gebruikers iconen
Het is mogelijk gebruikersiconen in te laden van jpeg of bitmap files. In file manager klikt u op
de .jpg of .bmp file, waarvan u een icoon wil maken. MagicQ zal u dan de vraag stellen of er
een icoon mag aangemaakt worden. De iconen zullen verschijnen onder de “User icons”
icoon klasse.
U houdt best de volgende grootte aan voor de iconen: 32x32 pixels, 72DPI is meer dan
voldoende.
Op dit moment, worden gebruikersiconen niet opgeslagen in de show file, dus wanneer u van
MagicQ systeem wisselt, zal het noodzakelijk zijn, om de gebruikersiconen, te laden in de
MagicQ console / MagicQ PC systeem. Wij zullen met plezier uw eigen iconen toevoegen in
de hoofd icoon bibliotheek, stuur deze iconen naar support@chamsys.be.

26.13. Heads met meerdere elementen
MagicQ ondersteunt twee methodes voor het aansturen van heads met meerdere elementen.
De originele multi element heads welke meerdere personality files betrokken en de nieuwere
enkelvoudige personality file met duplicated elements.
Om de personality libraries te vereenvoudigen, converteerde ChamSys, begin 2018, alle multi
elements naar duplicated heads. Wij raden aan dat alle nieuwe personalities, die meerdere
elementen bevatten, gebruik maken van duplicated elements.
In de head editor is het mogelijk te converteren tussen Multi elements en Duplicated
elements.
Voor multi element heads, in Edit Head, View Chans, drukt u op SHIFT en de soft toets
CONV TO DUP.
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Voor duplicated heads in Edit Head, View Chans, drukt u op 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 al gepatcht zijn in de show file. Bewaar ze als een andere mode alvorens de
conversie uit te voeren. Als je de gepatchte heads wenst te converteren, voor dan een morph
uit.
Creatie duplicated heads
De personality dient aangemaakt te worden op dezelfde manier als een personality met enkel
één element.
Dan in de Head Editor, View General, Multi, stel je de optie “Multiple Heads Type” in op
“Duplicate”.
Stel de width (breedte) en height (hoogte) in zoals gewenst, zonder rekening te houden met
het main element, dus bijvoorbeeld als een LED bar een main element heeft en 5 multi
elementen, stel dan de Width in op 5 en Height op 1.
In Head Editor, View Chans stelt u het element nummer in voor elk kanaal. Voor attributen die
slechts éénmalig gebruikt worden in de fixture, dient het element te blijven staan op “Main”.
Attributen die meer dan eens gebruikt worden, dienen ingesteld te worden op element 1, 2,
3, enz.…
Bij elementen 2 en hoger kunnen ook de Independent en Select velden ingesteld worden.
Voor moving heads dient het independent veld normaal ingesteld te blijven op “No”, dit laat
toe de head te laten werken met enkelvoudige RGB controle, zonder alle elementen te
moeten programmeren in alle cues.
Voor vaste led bars kan het Independent veld op “Yes” geplaatst worden, dit betekent dat alle
duplicated elementen onafhankelijk zullen werken.
Voor elementen die standaard niet geselecteerd moeten worden (bv. Eye candy Led ringen)
stelt u dit veld in op “No”.
Patchen van heads met gedupliceerde attributen
Vanaf versie 1.6.6.2 heeft MagicQ 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
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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.
Alle elementen kunnen geselecteerd worden indien je wenst van gepsplitste tijden toe te
kennen over alle elementen of om alle elementen in een FX te includen. Selecteer alle
elementen gebruikmakend van de syntax .>@@.
Palet waardes worden standaard enkel en alleen aangemaakt voor het eerste element.
Wanneer een sub-selectie in werking is, zal MagicQ de waardes in het palet nemen voor het
eerste element indien er geen specifieke palet waarde is voor 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 het
sub-element, indien het bestaat in het palet, anders zal de data van het 1e element gebruikt
worden, wat ervoor 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 alsDuplicated 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.
Custome element layout
In de Head Editor is het 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 het 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
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Plot View.
Toevoegen van colorimetriedata aan een head
Om de colorimetriegegevens van een head te bewerken, moet u eerst controleren of de head
het juiste aantal gedefinieerde emitters heeft. Zoek op het tabblad “Lamp” naar “Number of
emitters”; dit wordt automatisch ingesteld op het aantal gebruikte attributen voor
kleurmenging, dus bevestig dat het juist is. Een RGB-armatuur heeft bijvoorbeeld 3 emitters;
een RGBAL heeft er 5; en een RGBAWLV heeft er 7.
Selecteer vervolgens het tabblad “Options” en druk op de softtoets “VIEW EMITTERS” om de
emitterseditor weer te geven. Elke emitter heeft de volgende parameters: - Attribute: dit is het
kanaalattribuut dat bij deze emitter hoort. Dit moet een attribuutnummer zijn dat door de
fixture wordt gebruikt. – Name: een korte naam voor de emitter; bijv. “Ultraviolet”. –
Chromacity X en Y; dit zijn CIE 1931 colorimetrie-waarden voor de kleur van de emitter, van
0,0 tot 1,0. – Lumunosity: de brightness van de emitter. De voorkeurseenheid is lumen; voor
kleurafstemming is echter alleen de relatieve brightness tussen de emitters van belang.
Daarom kunt u ook luminantie (lux) of een percentage gebruiken.
Deze gegevens kunnen normaal gesproken worden gevonden bij de fabrikant van een fixture;
het wordt echter mogelijk niet gespecificeerd in de handleiding, en sommige fabrikanten
meten hun armaturen mogelijk niet.
Zie het hoofdstuk Kleurkiezer voor meer informatie over kleurmeting.
Oude MagicQ multi elements
MagicQ biedt ondersteuning voor personalities met meerdere elementen (zoals RGB pixels),
zodanig dat deze in één actie kunnen gepatcht worden, in plaats van individuele elementen te
moeten patchen. Wanneer deze heads gepatcht zijn, kunt u ze nog steeds als afzonderlijke
heads aansturen, met al de daar aan gelinkte voordelen. De personality bevat het aantal van
de elementen.

Heads, die bestaan uit één basis element en meerdere identieke elementen worden
eveneens ondersteund. In dit geval zijn er twee verschillende personalities noodzakelijk, één
voor het basis element en één voor het terugkerende element. De personality van het basis
element wordt gebruikt voor het patchen en refereert naar het terugkerende element, dit om
automatische patching mogelijk te maken. Het is mogelijk om het multiple heads type in te
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stellen of de terugkerende elementen voor of na het basis element dienen gepatcht te
worden.
In het patch venster, View Heads, wordt enkel het basis element getoond, alhoewel testen,
verplaatsen, kopiëren en toekennen van head nummer invloed heeft op alle elementen in de
personality file. Het View Chans venster blijft de individuele kanalen tonen.
Heads met meerdere elementen kunnen in één handeling in de grid ingevoegd worden. De
breedte, hoogte en volgorde van de velden in de personality bepalen hoe de herhaalde
elementen zullen geschikt worden, bijvoorbeeld de afbeelding hieronder toont een Color Web
125 ingevoerd in een grid. Color Web 125 heeft een rare DMX volgorde met individuele
elementen die een L-vorm hebben in plaats van een vierkante vorm.

Het is mogelijk om de terugkerende elementen om te keren, gebruikmakend van het swap
veld in het View Heads venster. Dit is zeer handig indien bijvoorbeeld een Led strip onderste
boven gehangen is.
Wanneer een head file, die meerdere elementen bevat, gepatcht is, zal een verschillend head
nummer toegekend worden aan elk element. Dit laat toe dat elk element individueel kan
geselecteerd worden via het numerieke klavier en vanuit het grid venster. Voor heads met
een basis element en meerdere terugkerende elementen, zal het basis element het
hoofdnummer toegewezen krijgen en de terugkerende elementen een oplopend nummer,
startende van het nummer van het basis element.
De head editor toont na de volledige lijst van kanalen in View Chans inclusief de kanalen die
herhaald worden.

26.14. Custom filter bibliotheek
MagicQ ondersteunt nu custom filterbibliotheken. 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>
hexadecimal>,<CIE X>,<CIE Y>,<transparency>
Het filternummer is een getal tussen 1 en 999.
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De CIE X, Y en transparantie zijn optionele velden die worden gebruikt voor kleurafstemming;
indien afwezig, worden ze benaderd vanuit de hexadecimale kleur. Ze variëren van 0,0 tot
1,0. Zie het hoofdstuk Kleurkiezer voor meer informatie over kleurmeting.
Lee 106 wordt bijvoorbeeld weergegeven als
L106 Primary Red,Strong red effect cycloramas.,1106,3200F0,0.699,0.285,0.093
Wanneer MagicQ start, worden de standaard filterbibliotheken 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.

26.15. GDTF-bestanden importeren
MagicQ ondersteunt het General Device Type Format (GDTF) voor het importeren van headbestanden. Om een GDTF-bestand te importeren, zoekt u het in File Manager en selecteert u
het door erop te klikken of te tikken.
Als het GDTF-bestand meerdere modes bevat, verschijnt een dialoogvenster waarin wordt
gevraagd welke mode moet worden geïmporteerd.
Het importeren zou binnen een paar seconden moeten zijn voltooid. Als het éénmaal is
voltooid, wordt een nieuw head-bestand opgeslagen in de heads-directory; om het te
onderscheiden, zal de modenaam van dit bestand beginnen met een “G-“, voor “GDTF”. Als
er problemen optreden tijdens het importeren, zal er gedurende enkele seconden een
dialoogvenster verschijnen om aan te geven dat er waarschuwingen zijn gemeld; zie “GDTFprobleemoplossing” hieronder voor details.
De software schakelt direct over naar het patchvenster en het nieuwe head-bestand wordt
geselecteerd als fixture om te patchen. Vanaf hier drukt u op “PATCH IT” om de
geïmporteerde head te patchen, of op “EDIT HEAD” om het geïmporteerde bestand te
inspecteren.

26.16. GDTF Problemen oplossen
Vanwege verschillen in de manier waarop GDTF-bestanden worden gemaakt, is het mogelijk
dat niet alle bestanden correct worden geïmporteerd. MagicQ volgt een “beste gok” benadering bij het omgaan met niet-compatibele GDTF-bestanden; dit kan in sommige
gevallen tot onjuiste resultaten leiden.
Als er tijdens het importeren waarschuwingen worden gegeven, is het raadzaam om het
importlogboek te controleren; dit bevindt zich in de “MagicQ/log” directory, in een bestand
genaamd “gdtf.log”. De meest voorkomende soorten waarschuwingen zijn de volgende: GDTF attribute X is not recognised: dit verschijnt als niet-officiële GDTF-attributen zijn
gebruikt. MagicQ zal geprobeerd hebben te raden hoe kanalen met dit attribuut behandeld
moeten worden op basis van hun namen, wat misschien niet lukt. – ChannelFunction X has
no ChannelSets: het GDTF-bestand bevat informatie over bereiken, maar de daadwerkelijke
DMX-bereiken zijn niet gedefinieerd. Er wordt een enkele reeks gecreëerd die het volledige
DMX-kanaal beslaat. – tekst “X” is in tegenspraak met PhysicalFrom/PhysicalTo: de naam
van een bereik lijkt in tegenspraak met de richting die werd gecodeerd; “richting” betekent hier
“slow to fast”, “wide to narrow”, “high to low”, enz. Controleer of de bereikrichtingen correct
zijn. – Ontbrekende mediabestanden: het GDTF-bestand verwijst naar mediabestanden
(waarschijnlijk voor gobo-afbeeldingen), maar deze werden niet gevonden in het GDTFbestand. Gobo-afbeeldingen zijn niet beschikbaar.
Als een GDTF-bestand ernstig misvormd is, kan het importproces met een fout worden
afgebroken. Dit zal verschijnen op de MagicQ commandoregel, en er zal geen head-bestand
aangemaakt worden. Als dit gebeurt, neem dan contact op met de makers van het bestand
om hen op de hoogte te stellen van het probleem.
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27. Curve Editor

Magicq bevat een curve editor die de gebruikers toelaat hun eigen dimmerfade curves en
effect curves aan te maken. Curves zijn niet specifiek voor een bepaalde head, zij kunnen
gebruikt worden voor om het even welke head.

User curves 1 tot 10 komen overeen met de user dimmer curves die ondersteunt werden in
vorige versies van MagicQ. Deze zullen nog steeds automatisch geladen worden via de user
dimmer csv files (bv. show\heads\dimmercurveuser1.csv) indien ze bestaan.
User curves 1 tot 20 kunnen ook gebruikt worden in de FX editor (FX venster, Edit FX) als
deel van FX stappen. Selecteer View Chans en stel het curve veld in. Dit laat u toe volledige
custom FX wave vormen te genereren.
User curves worden bewaard in de showfile en kunnen geïmporteerd worden van andere
showfiles via Setup, Import show, advanced en door alle opties te selecteren behalve voor
“Import Settings”.
Vertikaal vindt je de waarde die op de output verschijnt, horizontaal de waarde die je instelt
via de software.

27.1. Aanmaken van een curve
In het Curve Editor venster (FX venster, Curve Editor) gebruikt u wiel A om een lege curve te
zoeken. , druk dan op ADD POINT om nieuwe punten toe te voegen aan de curve, tenminste
2 punten zijn nodig. De eerste 2 punten worden automatisch geplaatst in het begin en op het
einde van de curve. Extra punten zullen er tussen geplaatst worden.
Curves kunnen bewaard worden in de show door te drukken op SAVE CURVE. RESET
CURVE zal terugkeren naar de toestand waarop ze laatst bewaard werd. Eens de curve
bewaard is, wordt ze toegepast.

27.2. Editeren van een curve
Punten kunnen verplaatst worden door er ofwel op te klikken en ze te verslepen, of door ze
aan te klikken en dan de encoder X en Y te gebruiken om ze te verplaatsen.
Drukken van de Y encoder toets zal het punt schakelen tussen 100%, 0% en een positie
tussen het eerste en laatste punt. Om exacte positie aan te geven, typt u het gewenste
percentage in en druk SET en dan de X of Y encoder toets.
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Om een punt te verwijderen, selecteert u het eerst door er op te klikken en dan op REMOVE
POINT te drukken. Indien meer dan één punt geselecteerd is, zullen ze allen verwijderd
worden.
Punten kunnen Linear of Spline zijn. Spline punten creëren een curve tussen 2 lijnen, terwijl
linear punten een rechte lijn creëren tussen 2 punten. Selecteer een punt en druk dan op de
toest van encoder E om het type van het punt te wijzigen.

Om een curve een naam te geven, typt u eerst de gewenste naam, druk dan SET, druk dan
op de toets van encoder A.

27.3. Instellen van een dimmer curve
Om een dimmer curve te gebruiken gaat u naar het patch channel venster (Patch venster,
View Chans). Daar is een kolom in de tabel genaamd Curve. Selecteer de Curve kolom voor
de gewenste heads en druk op SET. De eerste curve aangemaakt door de gebruiker zal User
1 noemen of de naam door u gegeven.
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28. FX Editor

MagicQ bevat een FX editor, die toelaat dat de gebruiker zijn eigen golfvorm FX kan creëren
en een bestaande FX golfvorm kan aanpassen. De FX editor wijzigt de kern golfvorm van
MagicQ, welke opgeslagen is in de console. Dit totaal verschillend van de gecombineerde FX
die opgeslagen zijn in het FX venster. Waveform FX zijn specifiek voor een bepaalde
personality type, zij kunnen gebruikt worden op om het even welke head die over de vereiste
attributen beschikt.

Wijzigingen gemaakt in de FX editor hebben direct effect op alle cues die gebruik maken van
het FX, bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen in het standaard circle FX, zal effect hebben op
alle cues met circle. Ook het FX opgeslagen in de console wordt aangepast, dus alle
wijzigingen beïnvloeden nieuwe shows die op de console gemaakt worden.
MagicQ zal u niet toelaten om de ingebouwde FX direct te editeren, u moet een SAVE AS
uitvoeren om een nieuw FX aan te maken, alvorens u wijzigingen kunt aanbrengen via de FX
editor.
Vanaf v1.4.0.3 MagicQ FX ondersteunen elk aantal aatributen in een Waveform FX, vorige
versies ondersteunden max. 3 verschillende attributen. Denk eraan dat shows die Waveform
FX gebruiken met meer dan 3 attributen, niet correct zullen werken in software versies voor
v1.4.0.3.
Een MagicQ FX kan data bewaren voor meer dan één head, zodat u bijvoorbeeld een FX kan
maken met bepaalde heads die een cirkel uitvoeren terwijl andere een vierkant uitvoeren.
In het FX Editor venster (FX venster, Edit FX) is het nu mogelijk om gebruikers FX te
extracten uit een showfile naar de console. Druk de EXTRACT USER FX soft toets.
Het is mogelijk om alle golfvormen aangemaakt door de gebruiker te verwijderen van een
console. Druk SHIFT + REMOVE USER FX.

28.1. View General
In View General kunt u de eigenschappen van het FX aanpassen. Voor een FX dat slechts 1
attribuut gebruikt, stelt u best “Apply to any attribute” in, dit laat toe dat het FX op elke
attribuut kan gebruikt worden, dit in plaats van vast verbonden te zijn met een specifieke
attribuut zoals een dimmer.
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Standaard waardes kunnen ingesteld worden voor speed, size, spread en contrast. Instellen
van contrast op snap, zorgt ervoor dat het contrast voor dit FX standaard op 0 geplaatst
wordt, snap betekent dat er niet gefade wordt. Het contrast van een FX kan op gelijk welk
moment, gedurende weergave of programmatie, gewijzigd worden.
De “add” mode bepaalt hoe het FX standaard toegevoegd wordt aan de basis waarde, de
keuzes zijn NORMAL, PLUS, MINUS of ABS. Wanneer ABS ingesteld wordt, zullen de
playbacks elke basiswaarde negeren voor de kanalen en de FX waardes behandelen als
absolute waardes, dit is vooral handig bij het genereren van FX gebaseerd op absolute
posities of op specifieke kleuren van een kleurenwiel.

28.2. View Chans
Elke stap in het FX bestaat uit een waarde tussen 0 en 255 en een curve. De curve bepaalt
hoe het level wijzigt van de ene stap naar de volgende stap. De geldige curves zijn:
0 – proprotioneel faden
1 – sinus fade
2 – cosinus fade
255 – snap
4 – Pulse End
5 – Pulse Start
6 – Trans
7 – Abs
De wavevorm voor het volledige FX wordt bovenaan getoond. De cursor verplaatsen, naar
boven of naar beneden, naar een andere attribuut of head, toont de wavevorm voor deze
attribuut/head.

FX die opgeslagen zijn in een show, maar niet opgeslagen zijn op de console, kunnen uit de
show gehaald worden door een include van de Cue die het FX gebruikt. Dit brengt het FX in
de FX editor, en kan dan bewaard worden op de console.

28.3. Palet FX
In de FX editor in View General, stelt u “Use Palettes” in op ofwel “Pos”, “Col, of “Beam. Dan
worden in View Chans de waardes palet ingaves, dit i.p.v. absolute waardes.
Elke stap in de Waveform FX kan één van de eerste 256 paletten zijn.
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Bij het toepassen van een Palet FX, indien het palet de specifieke attribuut niet bevat voor
een geselcteerde head, dan zal de attrribuut gebruikt worden van de eerste head in het palet,
met deze attribuut. Als dat attribuut helemaal niet in het palet voorkomt, dan zal de
standaardwaarde voor dat attribuut worden gebruikt
Het is mogelijk om een FX in te stellen om kenmerken die niet in een van de opgegeven
paletten staan te negeren door door “Ignore Unused Palettes” in te stellen op “Yes”. Dit maakt
bijvoorbeeld een 2 Col FX mogelijk die alle kleurattributen bevat toegepast op een head
zonder dat de FX invloed heeft op de kleurenwielen. Bij het uitvoeren van Palet-gebaseerde
FX, wordt op attributen die worden gebruikt door het FX, maar die geen waarden in het palet
hebben, een nul-FX toegepast. Wanneer deze optie niet is ingesteld, is gedrag zoals in de
vorige software – het FX gebruikt waarden van soortgelijke armaturen in het FX, of indien er
geen soortgelijke heads zijn wordt de defaultwaarde gebruikt van de attribuut.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 345 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

29. Network Manager (SnakeSys)

De Network Manager (Setup, View DX I/O, Net Manager) kan gebruikt worden voor het
monitoren en configureren van netwerkdevices, inclusief Art-Net en sACN nodes, en
SnakeSys producten gebruikmakend van het ChamNet protocol.

29.1. View ChamNet
ChamNet device bevatten de SnakeSys B4, SnakeSys R4, SnakeSys R8, SnakeSys T2
(T6), oudere ChamSys 4 poort ethernet interfaces en 10Scene Gateways.
SnakeSys producten B4, R7, R8, T2 kunnen op twee verschillende manieren geconfigureerd
worden, in normale mode wordt het product geconfigureerd via de front panel switchen en
toetsen op het SnakeSys product. In ChamNet mode worden de switchen en toetsen
genegeerd en wordt het product geconfigureerd via MagicQ.
Normal (niet ChamNet mode)
Indien het SnakeSys product, in een mode ingesteld is, verschillend van de ChamNet Mode
(zoals Art-Net, sACN of buffer), dan is het niet mogelijk om de interface te configureren in Net
Manager. Nochtans zal de device nog steeds verschijnen in Net Manager en is het ook
mogelijk om zijn configuratie te bekijken.
ChamNet Mode
In ChamNet Mode, zal elk SnakeSys product, in het netwerk, beschouwd worden als een
verschillende interface met een verschillend ID in het bereik van 0 tot 99. Alle interfaces
dienen een verschillende ID te hebben.
Het ID is instelbaar via de draaischakelaars of het control panel op de SnakeSys producten.
De 10Scene Gateway-ID kan alleen worden geconfigureerd via Net Manager, aangezien
deze geen fysieke knoppen op het apparaat heeft.
SnakeSys producten B4, R7, R8, T2(6) kunnen geconfigureerd worden gebruikmakend van
de CONFIG DEVICE soft toets en het selecteren van een gewenst profiel.

De profielen kunnen gebruikt worden als een startpunt, eens een startprofiel gekozen is, kan
de gedetailleerde informatie individueel ingesteld worden voor elke poort, door het wijzigen
van het VIEW PORTS zicht.
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De rate, frame, MAB en break timing kan ingesteld worden voor elke interface, de timing
beïnvloedt alle poorten op de interface.
Bij het configureren als outputs, kunnen de poorten ingesteld worden om data uit te sturen op
dezelfde of verschillende Art-Net / sACN universes.
Het Cons Uni veld toont de console universes van MagicQ die uitgestuurd worden, die de
poort probeert te lezen. Indien geen console universe is ingesteld om te ouputten op die
poort, dan is dit veld blanco.
Op gelijk welk moment kunt u terugkeren naar een standaard profiel door het drukken van de
CONFIG DEVICE soft toets, dit zal de lijst van DMX profielen tonen.
Een interface kan verwijderd worden door de cursor op de lijn te plaatsen van de interface en
op REMOVE te drukken. Indien er meerdere MagicQ consoles in het netwerk zijn, dan kan
alleen de master één console (zoals met Hot Takeover) configuratie informatie voorzien voor
de interfaces.
Upgraden SnakeSys firmware
De SnakeSys product firmware kan upgegrade worden vanuit de MagicQ software. Download
de laatste firmware van de ChamSys download site.
ChamSys raadt aan om niet te proberen een firmware update uit te voeren op SnakeSys
producten in een kritische showomgeving.
Download de laatste MagicQ software van de ChamSys download site. Om de volledige
reeks van SnakeSys devices te kunnen upgraden, moet MagicQ software versie 1.6.0.5 of
hoger draaien.
http://chamsys.co.uk/download
•
•
•
•
•
•

Verbind de SnakeSys device met ofxel een MagicQ console of met een MagicQ
PC/Mac systeem via een directe netwerkkabel. Het wordt aangeraden om alle andere
apparaten van het netwerk te verwijderen.
SnakeSys devices worden geleverd met een default IP adres in de 2.x.x.x reeks, om
de firmware te kunnen upgraden op uw device, moet MagicQ ingesteld zijn op een
adres in dit bereik.
Stel de SnakeSys deive in op ChamNet/LagicQ mode.
In Net Manager, plaats u de cursor op de device dat dient upgegrade te worden en
druk op UPGRADE DEVICE.
Kies de gewenste firmware versie. In oudere versies van MagicQ dient u het
versienummer van de firmware te specifiëren.
Schakel de interface niet uit terwijl de firmware upgedate wordt. Wanneer MagicQ
raporteert: “Device restarted succesfully’, dan is de upgrade volledig.

Indien u een nieuwere firmware file toegestuurd wordt door ChamSys support, kopieer de
firmware in de folder firmware die zich bevindt in de show folder van MagicQ. Om deze te
installeren in een MagicQ consoel, plaatst u de file op een USB stick, dan in MagicQ gaat u
naar Setup, File Manager. Selecteer USB DRIVE, druk COPY en selecteer de file als source
copy. Selecteer dan hetdoel, door het selecteren van HARD DRIVE, UP DIR, en selecteer de
firmware folder. Druk het “.” Item om naar deze plaats te kopiëren. Volg nu de procedure
hierboven beschreven.
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De firmware heeft de filenaam firmware_XXXX_YYYY of firmware_XXXX_XXXX_YYYY
waarbij het XXXX de product code is YYYY het firmware versienummer. De product codes
zijn:
•
•
•
•
•

SnakeSys B4 334A
SnakeSys R4 342A
SnakeSys T2 419B
SnakeSys R8 330A
10Scene 0310_0024

Oudere ChamSys 4 Port Ethernet interface
Oudere ChamSys 4 Port Ethernte interfaces en de SnakeSys B4 interfaces gebouwd voor
2013 (serienummers met de laatste cijfers lager dan 0268) hebben geen opslag voor
configuratie data en zullen, wanneer in ChamNet mode, telkens wanneer zij opstarten, hun
configuratie ontvangen van MagicQ.
Wanneer de interface opstart, zal hij herkennen dat hij zich in MagicQ mode bevindt en zal hij
op het netwerk zoeken naar een MagicQ systeem dat hem een configuratie kan geven. De
interface zal geen DMX data uitsturen of binnennemen zolang hij geen configuratie
ontvangen heeft van een MagicQ systeem.
Het MagicQ systeeem bewaart de configuratie informatie, voor al deze oudere interfaces, als
een console setting. In View Ports, drukt u op de INSERT B4MK1 toets om een nieuwe
interface toe te voegen. MagicQ zal nu een lijst tonen van standaard profielen voor het
configureren van de interface.
Een interface kan verwijderd worden door de cursor op de lijn te plaatsen van de interface en
op REMOVE te drukken. Indien er meerdere MagicQ consoles in het netwerk zijn, dan kan
alleen de master één console (zoals met Hot Takeover) configuratie informatie voorzien voor
de interfaces.
Nieuwere SnakeSys B4’s en alle andere SnakeSys producten zullen automatisch verschijnen
in de lijst en dienen niet toegevoegd of verwijderd te worden.
Output Setup
Om een SnakeSys product te kunnen gebruiken met een MagicQ systeem, moet het systeem
ingesteld worden in Setup, View DMX I/OI om universes te kunnen uitsturen of binnennemen
via het netwerk.
Wanneer u wenst uit te sturen van een SnakeSys product, dan stelt u de MagicQ universes in
met het Output Type Art-Net of sACN, met de Out Uni ingesteld op de Art-Net of sACN
universe waarop de SnakeSys device is ingesteld om te decoderen.
Wanneer u DMX wenst binnen e nemen van een SnakeSys product, dan stelt u de MagicQ
universes in met het Input Type Art-Net of sACN, met de IN Uni ingesteld op de Art-Net of
sACN universe waarop de SnakeSys device is ingesteld om te genereren.
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29.2. View Art-Net
Deze weergave toont alle Art-Net-apparaten die op het netwerk zijn gedetecteerd. Dit omvat
alle MagicQ-consoles, QuickQ-consoles en stand-alone MagicVis- en MagicHD-applicaties,
aangezien ze allemaal Art-Net-mogelijkheden hebben.
Druk op REFRESH NODES om MagicQ te dwingen zijn tabel met Art-Net nodes leeg te
maken en alle nodes opnieuw te detecteren.
Voor elke node dat het detecteert, worden het IP-adres, de nodenaam en de poortconfiguratie
weergegeven.
Voor elke poort wordt de universe weergegeven waarop de node is ingesteld en of deze is
ingesteld als input of als output. De universe wordt voorafgegaan door de volgende letters om
de status aan te geven:
• O Poort is geconfigureerd als een uitgang
• OE Poort is geconfigureerd als een uitgang en is ingeschakeld
• sAO Poort is geconfigureerd als een uitgang voor sACN
• sAOE Poort is geconfigureerd als een uitgang voor sACN en is ingeschakeld
• I Poort is geconfigureerd als een ingang
• IR Poort is geconfigureerd als een ingang en ontvangt gegevens
Voor Art-Net-poorten is de universe de Art-Net-universe (beginnend bij 0) voor sACN is het
de sACN-universe.
Merk op dat of deze indicatoren al dan niet worden weergegeven volledig afhankelijk is van
de node en of de fabrikant deze velden heeft geïmplementeerd in hun Art-Net-implementatie.
Waar de node dit ondersteunt, is het mogelijk om de poorten van de node direct te
configureren door de universe-waarde in het poortveld in te stellen.
Typ S of s in het veld Port om de poort in te stellen op sACN. Typ A of a in het poortveld om
de poort op Art-Net in te stellen.
Typ I or i in het Port veld om de poort op input te zetten. Typ O of o om de poort op output te
zetten.
Druk op RDM DISCOVERY om de Art-Net-node, die RDM ondersteunt, te dwingen detectie
uit te voeren en de RDM-tabel met apparaten op te halen. Alle apparaten die worden
gedetecteerd, worden weergegeven in het menu VIEW RDM. SHIFT + GET RDM TOD haalt
de tabel met apparaten (TOD) op zonder de node te dwingen nieuwe apparaten te
ontdekken.
Druk op VIEW STATUS om naar het outputvenster te gaan, Art-Net View om het aantal ArtNet-pakketten te zien dat wordt ontvangen op Art-Net-universe 0 tot 255.

29.3. View sACN
Deze weergave toont alle sACN RDMNET-apparaten die op het netwerk zijn gedetecteerd.
Om RDMNET-apparaten te detecteren, moeten het IP-adres en de poort van de RDMNETgateway eerst worden geconfigureerd in Setup, View Settings, Network.
Zodra een RDMNET-gateway is gedetecteerd, gebruikt u GET ENDPOINTS om de Endpointgegevens op te halen.

29.4. View RDM
Deze weergave toont RDM-apparaten.
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MagicQ bewaart de lijst met RDM apparaten (om het herstellen van een lichtinstallatie via
RDM mogelijk te maken) in het showbestand, dus de apparatenlijst kan apparaten bevatten
die momenteel niet toegankelijk zijn.
Apparaten die tijdens de huidige sessie zijn ontdekt, worden in het wit weergegeven, terwijl
apparaten die in eerdere sessies zijn ontdekt en in het showbestand zijn opgeslagen, grijs
worden weergegeven.
Druk op SHIFT en CLEAR RDM om alle opgeslagen RDM apparaten uit de MagicQ show te
verwijderen. U kunt ook REMOVE gebruiken om een of meer individuele vermeldingen te
verwijderen.
Apparaten ontdekken en configureren
Druk op DISCOVER ALL om RDM-apparaten te ontdekken. MagicQ zal proberen om RDMcompatibele apparaten te ontdekken op zijn directe consolepoorten (MQ50, MQ70, MQ80,
MQ250M en Stadium Connect) en via aangesloten Art-Net nodes die RDM ondersteunen.
Wanneer MagicQ de RDM-apparaten detecteert, zal het automatisch proberen om informatie
van elk apparaat op zijn beurt op alle apparaten te krijgen. Sommige apparaten reageren
mogelijk niet onmiddellijk – in dit geval kan het nodig zijn om op GET INFO te drukken om het
ophalen van deze informatie te forceren.
Als de RDM-apparaten zijn aangesloten op een Art-Net-node en er wordt niets gedetecteerd,
controleer dan of uw RDM-compatibele Art-Net-node in VIEW ART-NET verschijnt.

Het fixtureadres, de mode, de dimmercurve en de modulatiefrequentie kunnen rechtstreeks
worden ingesteld voor elk RDM-apparaat dat in het venster wordt weergegeven. Het is ook
mogelijk, om apparaten die dit ondersteunen, terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
KOLOMMEN
Uni
Type

MagicQ universe-nummer.
Geeft aan of dit via Art-Net of sACN loopt.

RDM Uni
Als dit over Art-Net loopt, toont dit de Art-Net-universe.
Adr
Chans
Per

Tot

DMX-adres (1 – 512). Stel dit veld in om het DMX-adres van de fixture te wijzigen.
Aantal DMX-kanalen dat dit apparaat gebruikt in de huidige mode.
Mode/personalitie van de fixture (1+). Stel dit veld in om de mode van de fixture te
veranderen – MagicQ zal een lijst tonen van de modes gerapporteerd door de fixture.
Aantal modes/personalities ondersteund door deze fixture.
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Manufacturer
Fabrikant van het armatuur.
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Model van het armatuur.
Naam van de momenteel geselecteerde mode/personalitie. Modes starten vanaf 1.
Dit veld kan worden ingesteld om de mode van de fixture te wijzigen.
Dit is een 12-cijferig hexadecimaal nummer dat uniek is voor dit apparaat. Het maakt
het RDM-protocol mogelijk om ervoor te zorgen dat berichten naar specifieke
apparaten kunnen worden verzonden. De eerste vier cijfers van de UID staan ook
bekend als de “ESTA-fabrikant-ID” die aan die fabrikant is toegewezen.

Device model-ID
Een hexadecimaal getal van vier cijfers dat het model van de fixture voor die fabrikant
uniek identificeert.
Curve
Freq
Reset

De dimmercurve van de fixture. Dimcurve is een optioneel RDM-veld.
De modulatiefrequentie van de fixture. Frequentie is een optioneel RDM-veld.
Met dit veld kan het armatuur worden gereset. Druk op het veld en bevestig ja om
een koude reset (zoals bij inschakelen) op de fixture uit te voeren. Dit is een optioneel
RDM-veld en wordt door veel fixtures niet ondersteund.

Factory Reset
Dit veld geeft aan of de fixture zich in de fabrieksinstellingenstatus bevindt en maakt
het mogelijk om naar de fabrieksinstellingenstatus te gaan. Druk op het veld en
bevestig ja om een reset naar fabrieksinstellingen uit te voeren op de fixture. Dit is
een optioneel RDM-veld en wordt door veel fixtures niet ondersteund.
Om de aangepaste PID-parameters van elk aangesloten RDM-apparaat verder te
configureren, plaatst u de cursor op het gewenste apparaat en drukt u op VIEW PIDS.
Merk op dat het DISCOVER ALL-commando Art-Net-nodes vraagt om een spoeling van hun
RDM-apparatenlijst (TOD) uit te voeren en vervolgens een detectie uit te voeren van alle
momenteel verbonden apparaten. In sommige gevallen kan het handig zijn om de tabel
gewoon van apparaten te halen zonder een nieuwe ontdekking te forceren – in dit geval drukt
u op SHIFT + GET TOD ALL.
Automatische adressering
Druk op de AUTO ADDRESS-softtoets om automatisch alle fixtures in de lijst te adresseren,
beginnend bij 1 en oplopend op basis van het aantal kanalen van elke fixture.

Als er apparaten van meer dan één universe zijn, worden de apparaten in elke universe
geadresseerd vanaf 1.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 352 van 682

- © Copyright AVL 2022 -

Versie 1.9.4.0

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 353 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Herstellen adressering
Zodra een DISCOVER ALL en GET INFO is uitgevoerd op een verlichtingsinstallatie, slaat
MagicQ het RDM-adres en de mode op voor elk armatuur met zijn unieke UUID in het
showbestand. Dit wordt gehandhaafd in het showbestand tijdens het daaropvolgend laden en
opslaan van dat showbestand.
Op elk moment kan een lichtinstallatie hersteld worden naar een bekende staat vanuit een
MagicQ showbestand.
Voer eerst in Net Manager een DISCOVER ALL en GET INFO uit om de adressen en mode
van de RDM-apparaten te krijgen. Controleer of alle verwachte apparaten zijn gedetecteerd.
Druk vervolgens op SHIFT + RESTORE ADDRESS en selecteer een showbestand waaruit
de RDM-informatie moet worden geladen. MagicQ laadt de RDM-data van dat showbestand
en adresseert de RDM-fixtures naar de mode en het adres van dat showbestand. Merk op dat
MagicQ alleen de RDM-informatie laadt vanuit dat showbestand, het laadt of verandert geen
andere data in uw show.
Bij het opzetten van een nieuwe locatie, of een nieuwe lichtinstallatie die RDM gebruikt
wanneer de configuratie voltooid is, wordt aanbevolen om een DISCOVER ALL en GET INFO
uit te voeren, alvorens de volledige installatie en het MagicQ showbestand op te slaan met
een naam zoals “VenueRDM.shw”. Dit kan dan in de toekomst worden gebruikt om de
lichtinstallatie in de juiste RDM-staat te herstellen.
Apparaten identificeren
Het RDM-identificatiecommando dwingt een armatuur om zichzelf te identificeren – meestal
door licht uit te sturen. Dit is meestal een knipperend wit licht of continu pannen, kantelen en
kleuren scrollen. Hiermee kunt u de apparaten die u in het VIEW RDM-venster ziet, matchen
met fysieke apparaten van de verlichtingsinstallatie, vergelijkbaar met de Head Test-functie in
het Patch-venster.
Druk in het VIEW RDM-venster op soft toets C, RDM-test, en gebruik de cursortoetsen om
omhoog en omlaag door de lijst met apparaten te bladeren.
Het apparaat bij de cursor ontvangt het RDM-identificatiebericht en wordt rood gemarkeerd
om aan te geven dat het zich in de testmode bevindt.
Sensoren
Sensorinformatie voor het RDM-apparaat bij de cursor wordt bovenaan het venster
weergegeven en wordt continu ververst. Als het apparaat meerdere sensoren kan melden,
worden ze allemaal weergegeven.
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Automatisch patchen
Door op de PATCH RDM HEAD-softtoets te drukken, wordt het RDM-apparaat bij de cursor
naar de show gepatcht, met behulp van het huidige DMX-adres en de mode.
Druk op SHIFT en PATCH ALL RDM softtoets om alles in de lijst te patchen.
Dit probeert een passend headbestand te vinden met behulp van de ESTA-fabrikant-ID,
apparaatmodel-ID en mode. Als dit niet lukt, probeert het de fabrikant en modelbeschrijvingen
en het aantal kanalen te matchen.
Om de nauwkeurigheid van de auto-patchfunctie te verbeteren, kunt u de RDM-informatie
aan het head-bestand toevoegen met behulp van de head-editor. In de View General is er
ESTA manufacturer-ID (hex)
Dit is een viercijferig hexadecimaal nummer dat de fabrikant van de fixture uniek
identificeert. Dit kan worden gevonden door de eerste vier cijfers van de UID te
nemen (bijv. In de VIEW RDM-vensterafbeelding hierboven is de UID van de eerste
fixture 21A4- A30810F6, dus de ESTA-ID is 21A4, wat hetzelfde zal zijn voor alle
Chauvet-armaturen). Een volledige lijst is te vinden op de ESTA-website.
RDM device model ID (hex)
Dit is een viercijferig hexadecimaal nummer dat op unieke wijze het model voor deze
fabrikant identificeert. U vindt deze in de kolom Device Model ID of in de handleiding. In dit
voorbeeld zal apparaatmodel ID 00AE hetzelfde zijn voor alle Chauvet Rogue R1 FX-Bfixtures.
RDM personality number
Dit is een decimaal getal dat de mode/personalitie vertegenwoordigt die door RDM wordt
gerapporteerd. Deze staat in de kolom Per en moet 1 of hoger zijn.
De ESTA manufacturer ID, Device model ID en Personality number worden allemaal
gerapporteerd door de fixture via RDM en kunnen samen worden gebruikt om een specifiek
headbestand te matchen. U mag niet meer dan één headbestand hebben waarbij alle drie
deze velden hetzelfde zijn.
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Heads maken op basis van RDM-gegevens
MagicQ heeft een uitgebreide personalitiebliotheek die bijna alle fixtures bevat. De MagicQpersonalitiebliotheek heeft zeer gedetailleerde modellering van fixtures, inclusief gobo-iconen
en fysieke afmetingen.
RDM laat optioneel fixtures toe om basisrapportage te geven van attribuuttoewijzing waardoor
MagicQ een nieuwe basispersonalitie kan creëren die vervolgens gebruikt kan worden om de
head te patchen.
Plaats de cursor op het gewenste apparaat en druk op CREATE HEAD om een nieuwe
personalitie te creëren. De naam van de personalitie is gebaseerd op de velden
Manufacturer, Model en Mode die door het RDM-apparaat worden gerapporteerd.
Merk op dat het maken van heads alleen mogelijk is als het RDM-apparaat de RDM
SLOT_INFO PID ondersteunt.
Handmatig herpatchen
MagicQ biedt snelkoppelingen voor het herpatchen van een verlichtingsinstallatie met RDMcompatibele fixtures erin.
Er zijn twee opties: fysieke fixtures opnieuw adresseren en opnieuw patchen van de fixtures
in de show.
29.4.8.1. Herpatchen fysieke armaturen
Dit wordt gebruikt wanneer u de adressen op de fysieke armaturen in de zaal wilt aanpassen
aan uw showbestand – bijvoorbeeld wanneer u voor het eerst een verlichtingsinstallatie opzet
waar de armaturen nog niet zijn geadresseerd.
Het opnieuw adresseren van fysieke fixtures verandert de patch-informatie of uw
programmering in uw show niet – in plaats daarvan gebruikt het RDM-commando’s om het
adres en de mode van de fysieke fixtures te wijzigen, net alsof u ze op het bedieningspaneel
van de fixture zou wijzigen.
Druk eerst op DISCOVER ALL en GET INFO om de RDM-informatie voor de RDMcompatibele fixtures in de verlichtingsinstallatie te krijgen.
Druk vervolgens op MANUAL REPATCH en selecteer Readress physical fixtures. “RDM
Readdr” knippert in het statusvenster onder de klok terwijl de RDM Readdr-mode actief is.
In de RDM Readdr-mode wordt het armatuur bij de cursor in Net Manager automatisch getest
(geïdentificeerd) om het armatuur in de fysieke verlichtingsinstallatie te identificeren.
Gebruik de NEXT HEAD en PREV HEAD knoppen om naar verschillende armaturen in de
lichtinstallatie te gaan. Merk op dat de NEXT HEAD en PREV HEAD knoppen niet gebruikt
worden om heads te selecteren in de RDM Readdr mode.
Om een RDM-fixture opnieuw te adresseren zodat deze overeenkomt met een head in uw
show, gebruikt u een van de normale MagicQ head-selectiebewerkingen – ofwel:
• Voer het hoofdnummer in – bijv. voor head 10 type 10 @ @
• Selecteer de head in Group, View Heads
• Selecteer de head in het plotvenster
• Selecteer de head in het output venster, View Grid
• Verplaats de cursor in het patchvenster naar een head en druk op ENTER.
Het RDM-apparaat wordt opnieuw geadresseerd en ingesteld op de mode van de
geselecteerde head in de MagicQ-show.
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Gebruik NEXT HEAD of PREV HEAD om over te schakelen naar een andere RDM-fixture, en
selecteer dan de head in de MagicQ-show om deze fixture opnieuw te adresseren.
Als alle heradressering is voltooid, drukt u op de knop END READDRESS in de Net Manager.
29.4.8.2. Repatch show naar armaturen
Dit wordt gebruikt wanneer u uw showgegevens wilt aanpassen aan de DMX-adressen en
modes van de fysieke armaturen in de zaal – bijvoorbeeld wanneer u toert en een zaal
bezoekt met een vaste lichtinstallatie.
Het opnieuw matchen van de show naar de fixtures verandert het adres, de mode of andere
parameters van de fysieke fixtures niet – in plaats daarvan verandert het uw showbestand
met de fysieke fixtures en herpatcht het de adressen zodat ze overeenkomen met de fysieke
rig.
Druk eerst op DISCOVER ALL en GET INFO om de RDM-informatie voor de RDMcompatibele fixture in de verlichtingsinstallatie te krijgen.
Druk vervolgens op MANUAL REPATCH en selecteer Repatch show to fixtures. “RDM
Repatch” zal knipperen in het statusvenster onder de klok terwijl de RDM Repatch-mode
actief is.
In de RDM Repatch-mode wordt het armatuur bij de cursor in Net Manager automatisch
getest (geïdentificeerd) om het armatuur in de fysieke verlichtingsinstallatie te identificeren.
Gebruik de NEXT HEAD en PREV HEAD knoppen om naar verschillende armaturen in de
lichtinstallatie te gaan. Merk op dat de NEXT HEAD en PREV HEAD knoppen niet gebruikt
worden om heads te selecteren in de RDM Repatch mode.
Om een head in je show te herpatchen, om de fysieke fixture te gebruiken, selecteert u die
head met één van de normale MagicQ head selectie operaties – ofwel:
• Voer het hoofdnummer in – bijv. voor head 10 type 10 @ @
• Selecteer de head in Group, View Heads
• Selecteer de head in het plotvenster
• Selecteer de head in het output venster, View Grid
• Verplaats de cursor in het patchvenster naar een head en druk op ENTER.
De head in de MagicQ Patch zal worden omgezet naar de RDM-fixture, en het zal worden
verplaatst naar het DMX-adres dat het RDM-apparaat heeft gerapporteerd.
Gebruik NEXT HEAD of PREV HEAD om over te schakelen naar een andere RDM fixture, en
selecteer dan de head in de MagicQ show om opnieuw te patchen voor deze fixture.
Als alle repatching is voltooid, drukt u op de END REPATCH-knop in de Net Manager.
Background Check
Gebruik softtoets F om RDM-controle op de achtergrond in te schakelen. Wanneer
Achtergrondcontrole is ingeschakeld, voert MagicQ elke 60 seconden een RDM-detectie uit
om RDM-apparaten te detecteren en hun informatie te verkrijgen.
Als Background Check uit staat, voert MagicQ alleen RDM-detectie uit wanneer daarom
wordt gevraagd door op de DISCOVER ALL-knop te drukken.
Houd er rekening mee dat RDM-controle op de achtergrond veel RDM-verkeer vereist, met
name bij grotere verlichtingsinstallaties of met complexe armaturen, wat de DMXverversingsfrequenties kan vertragen.
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Auto Patch
Met Auto Patch kan een verlichtingsinstallatie automatisch worden gedetecteerd en gepatcht.
Hiermee kan de show ook worden bijgewerkt als het adres of de mode van apparaten is
gewijzigd.
Gebruik softtoets Y om RDM automatisch patchen in te schakelen. Als Auto Patch is
ingeschakeld, wordt achtergrondcontrole automatisch ingeschakeld.
Wanneer Auto Patch is ingeschakeld, voert MagicQ een achtergronddetectie uit en patcht het
alle nieuwe apparaten die het niet eerder in de show was tegengekomen met behulp van de
huidige apparaatmode. Als MagicQ vaststelt dat apparaten die eerder automatisch zijn
gepatcht, het DMX-adres of de mode hebben gewijzigd, dan zal MagicQ het DMX-adres of de
mode van de gepatchte Head in de show wijzigen.
Merk op dat MagicQ geen Heads uit de Patch verwijdert als er geen apparaten worden
gedetecteerd - dit zorgt ervoor dat de showprogrammering behouden blijft. Als apparaten
permanent van de lichtinstallatie worden verwijderd, moeten ze handmatig uit de show
worden verwijderd.
Rig Lock
Met Rig Lock kan een verlichtingsopstelling worden vergrendeld, zodat gebruikers het DMXadres of de mode van de fixtures niet kunnen wijzigen.
Gebruik softtoets X om RDM Rig Lock in te schakelen. Als Rig Lock is ingeschakeld, wordt
achtergrondcontrole automatisch ingeschakeld.
Wanneer Rig Lock is ingeschakeld, voert MagicQ een achtergronddetectie uit en controleert
het alle gevonden apparaten. Als het apparaatadres of de mode gewijzigd is, stuurt MagicQ
een RDM-commando om het apparaat terug te sturen naar het adres en de mode uit de
showfile.
Rig Lock heeft voorrang op Auto Patch. Over het algemeen moet Auto Patch worden
uitgeschakeld wanneer Rig Lock in gebruik is.

29.5. View PIDS
RDM-fixtures ondersteunen parameters die PID’s worden genoemd. Parameters kunnen zijn
“Get” – d.w.z. alleen lezen, “Set”, d.w.z. alleen instellen, of “Get and Set”.
Alle RDM-fixtures moeten de parameters ondersteunen die worden gebruikt om het apparaat
te detecteren, het apparaat te identificeren en het DMX-startadres in te stellen.
In de VIEW PIDS worden alle PID’s weergegeven die het apparaat meldt dat het ondersteunt.
Voor elke parameter is er een ID (zoals gedefinieerd door de RDM-specificatie), een
beschrijving en de huidige waarde.
Standaard PID's hebben ID's in het bereik 0x0001 tot 0x7FFF. Fabrikantspecifieke PID's
liggen in het bereik van 0x8000 tot 0xFFDF.
De velden Size, Data Type, Min, Max, Type, Default, Unite en Prefic geven meer informatie
over de specifieke parameter.
Voor parameters die "Set" of "Get and Set" zijn, kan het Value-veld worden ingesteld. Voer
een nieuwe waarde in op het toetsenbord om de waarde te wijzigen.
Druk op REFRESH PIDS om de PID's van het apparaat opnieuw te laden.
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De GET SLOTS en LOG RDM soft buttons worden gebruikt voor het testen van RDM fixtures.
Druk op GET SLOTS om MagicQ te dwingen de DMX Slot informatie (fixture attribuut
informatie) van het RDM apparaat op te halen. LOG RDM schrijft alle details die van het
RDM-apparaat zijn opgehaald, inclusief de algemene info, modi, slotinfo en PID's naar het
bestand "rdm.csv" in de logmap.
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30. Remote Device Management (RDM)
30.1. Inleiding
Remote Device Management (RDM) is een extensie aan het DMX512 protocol dat een
lichttafel toelaat om alle aangesloten RDM-geactiveerde licht apparaten te detecteren op de
DMX lijn, en vanop afstand hun settings kan wijzigen (zoals DMX adres en mode). Het is
ontworpen om “sneller te zijn dan de ladder”; en u te voorzien in een snelle en veilige manier
om fixture settings te wijzigen zonder fysisch gebruik van het menu van de fixtures.
RDM-geactiveerde fixtures kunnen samen gebruikt worden met oudere niet-RDM fixtures.
RDM gebruikt dezelfde paren van draden in de DMX kabel zoals standaard DMX, wat
voorkomt dat de bekabeling dient aangepast te worden. Indien u DMX splitters gebruikt, dan
zal de RDM stoppen met werking, tenzij het DMX splitters zijn die RDM ondersteunen.
Momenteel ondersteunen enkel de ChamSys consoles MQ50, MQ70 en MQ80 RDM via de
directe DMX poorten.
Alle MagicQ consoles ondersteuen RDM over met netwerk nodes die deze functie
ondersteunen.
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31. Netwerking van MagicQ consoles

Meerdere verschillende MagicQ consoles kunnen gebruikt worden in één enkel netwerk, om
ofwel controle te hebben over vele verschillende apparaten, remote controle of om
master/slave configuraties mogelijk te maken. Voor netwerkdoeleinden kan een MagicQ PC /
Mac systeem aangesloten op een MagicQ Wing exact dezelfde functie vervullen als een
MagicQ console, met uitzondering van het aantal playbacks dat gesynchroniseerd kan
worden.
MagicQ ondersteunt synchronisatie (tracking) van playbacks en programmer tussen consoles
om het mogelijk te maken één of meerdere consoles de playback status te laten volgen van
de master console.
MagicQ ondersteunt synchronisatie van show file date tussen consoles zodat één console in
het netwerk als master console met de master show file fungeert terwijk slave consoles
synchroniseren, zodanig dat de show data, programmatie wijzigingen kunnen gebeuren op
om het even welke console terwijl de show file op de master wordt upgedate en dat alle
andere systemen synchroniseren met de master.
MagicQ laat toe dat meerdere consoles in een netwerk gebruikt worden en dat shows van de
verschillende consoles samen gemengd worden en opnieuw gesplitst worden. Zoning van
universes laat toe dat consoles op verschillende universes werken binnen hetzelfde netwerk.
MagicQ ondersteunt momenteel programmering van verschillende gebruikers op één console
niet. MagicQ ondersteunt wel programmering van één enkele show vanop meerdere
consoles.
MagicQ ondersteunt automatisch kopiëren van shows tussen consoles, bijvoorbeeld om
automatisch een slave console up to date te houden die dezelfde show draait dan op de
master console. Deze functie kan ook gebruikt worden als een “archief systeem” om een PC
toe te laten automatisch de shows van een console te grabben van de consoles op het
netwerk voor backup doeleinden.
MagicQ PC/Mac-systemen hebben verminderde ondersteuning voor meerdere consoles.
Showbestanden kunnen worden gesynchroniseerd, maar het synchroniseren van playbacks
is beperkt tot alleen de hoofd playbacks. Andere playbacks worden niet gesynchroniseerd.
Voor een volledige back-up van de show raden we het gebruik van twee volledige consoles.
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31.1. Netwerkadressen en host namen
Alle apparaten op het netwerk, inclusief MagicQ consoles en pc's, moeten een uniek IP-adres
en hostnaam hebben. Op MagicQ consoles worden het IP adres en de host naam
geconfigureerd in SETUP, VIEW SETTINGS, Network. Op pc's moet een statisch IP-adres
worden aangemaakt in het controlepaneel van het besturingssysteem dat u gebruikt
(Windows, Mac of Linux), en vervolgens hetzelfde IP-adres dat is ingesteld in MagicQ
SETUP, VIEW SETTINGS, Network.
MagicQ MQ50, MQ70 & MQ250M consoles worden geleverd door ChamSys met een
willekeurig 10.X.X.X IP-adres, MagicQ MQ80 en MQ500(M) worden geleverd met een vast
2.9.200.176 IP-adres. Op alle consoles kan het standaard IP-adres door de gebruiker worden
geconfigureerd.
Een typisch netwerk met twee MQ70-consoles en een SnakeSys B4-node kan er bijvoorbeeld
als volgt uitzien:

Instellen van IP adressen op een PC
De manier waarop je in Windows een IP adres instelt voor uw netwerk is afhankelijk van de
versie van Windows.

Dit zal een lijst tonen van alle netwerk interfaces, zowel vaste als draadloze netwerk
interfaces.
Identificeer de ethernet-interface die u gebruikt voor verlichting, klik er met de
rechtermuisknop op en selecteer Eigenschappen. Kies Internet Protocol versie 4 (TCP/IP) en
klik op Eigenschappen.
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Een dialoog box zal verschijnen met de titel Internet Protocol (TCP/IP) properties.

Gebruik “Use the following IP address”. Geef een IP adres in (b.v. 2.0.0.10) en de de subnet
mask (b.v. 255.0.0.0). De default gateway adres kan normaal leeg gelaten worden. Klik OK.
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Instellen van IP adres op een Mac
Klik op het netwerk/wifi-symbool in de taakbalk rechtsboven en selecteer
Netwerkvoorkeuren. . . .
Klik op de bekabelde ethernet-interfaces die u gebruikt voor verlichting. Wijzig IPv4
configureren in Handmatig. Stel het IP-adres in en subnetmask, de router kan leeg worden
gelaten.

31.2. Controleren van IP adressen – Ping test
MagicQ bevat een pingtest ter vergemakkelijking van het opsporen van netwerkproblemen. In
de commando lijn typt u ping in gevolgd door een IP adres, bijvoorbeeld om de
netwerkverbinding te testen van IP adres 2.0.0.3:
Ping 2.0.0.3
Er is een short cut voor gebruik met het numerieke klavier, geef driemaal punt in en dan het
IP adres (geen spatie)
…2.0.0.3
Ingeven van enkel … zal het laatst geprobeerde IP adres pingen.

31.3. Controleren van consoles in het netwerk
Het is mogelijk om te controleren welke MagicQ consoles zich in het netwerk bevinden door
naar Setup, View System, View Status te gaan en de Network tab te selecteren.

31.4. Overnemen van shows van andere consoles
Het is mogelijk om een show, welke loopt op een andere console, over te nemen op de
huidige console. Druk de Grab Show softtoets in het View DMX I/O venster van het Setup
venster. Kies van welke console u de show wenst over te nemen. De show wordt gekopieerd
van de andere console naar de show folder op deze console, en de show wordt in het
geheugen geladen.
Overnemen van shows van andere consoles vereist dat “Enable remote acces” in Setup –
View Settings – Network Settings geactiveerd is, op de console waarvan u de show wenst
over te nemen.

31.5. Instellen van Netwerk sessies
Netwerk sessies Software laten een sterk vereenvoudigde configuratie van meerdere
consoles in een netwerk:
•

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 (0 is de default sessie).

•

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
(Art-Net/sACN/Pathport) op het netwerk. Alle universes waarop heads gepatcht zijn
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en niet ingesteld zijn op een output type van Art-Net, sACN of Pathport, worden
on,der controle genomen.
•

Het is 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.

•

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

•

Alle Slaves in de netwerk sessie kunnen een gedeelte van de output overnemen via
de selective channel control functie.

•

Alle Slaves in de netwerk sessie kunnen show data editeren inclusief paletten, cues
en cue stacks op de master console.

•

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 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.

Wanneer de Network Session Mode enabled is (ingesteld op Manual Takeover of Automatic
Takeover), is het niet langer meer nodig om één van de andere settings in te stellen
gerelateerd met Hot Takeover, Playback Sync Type, IP, Show Data Sync Type en het Show
Data Sync IP, MagicQ stelt dit automatisch in binnen de netwerk sessie.
In Net Sessions, wanneer een Slave synchroniseert met de Master, configureert hij zijn
universes in DMX I/O naar hetzelfde als de Master-console. Alleen universes waarop één of
meer Heads zijn gepatcht, worden gewijzigd - andere universes blijven ongewijzigd. Deze
wijzigingen treden alleen op wanneer de slaves het hele showbestand van de master
opnieuw synchroniseren. Als gebruikers de Universe-instellingen op een Master-console
éénmaal wijzigen in Net Settings, moeten ze de Slaves handmatig opnieuw synchroniseren.
Tot 10 MagicQ consoles kunnen in dezelfde Net Session zitten. Stel gewoon Net Session
Mode en Net Session ID in voor alle consoles die u wenst deel te laten nemen aan de sessie.
Manual Takeover
Dit is de aanbevolen mode voor Net Sessions.
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De eerste console die start wordt Master. In Setup, View DMX I/O, kunnen op om het even
welk moment Take Control en Release Control gebruikt worden om te switchen welke
console master is.
Zodra een console Master is op het netwerk, worden alle andere consoles die eerder de
Master waren, gedegradeerd tot "Uitgeschakeld". Dit beschermt in het geval dat een console
per ongeluk op het netwerk is aangesloten. Om ze deel uit te laten maken van de
netwerksessie, drukt u op "Release Control".
Auto Takeover
Auto Takeover is handig in onbeheerde systemen waar geen operators zijn. Als er operators
zijn, raden we aan om Manual Takeover te gebruiken om de operators meer controle te
geven.

De eerste console die start wordt Master. In Setup, View DMX I/O, kunnen op om het even
welk moment Take Control en Release Control gebruikt worden om te switchen welke
console master is.
Als de Master console stopt voor om het even welke reden, zal één van de slave consoles
overnemen.
Het hot-takeover fade type ingesteld worden op manual of automatic. Wanneer ingesteld op
manual, dan is de output effectief bevrozen tot wanneer de operator beslist naar welke
nieuwe scène dient gewisseld te worden.
In automatic, wordt een graduele fade gemaakt naar de nieuwe scène ingesteld op de
playbacks, in deze mode zal een operator meestal een veilige status instellen op de standby
console, welke kan gebruikt worden als de hoofdconsole een probleem heeft.
In manual mode, wanneer MagicQ bepaalt dat het een universe zou moeten overnemen, zal
het een snapshot laden, in de programmer, van de laatste data van deze universe. De
universe zal volledig bediend worden door de programmern en niet van de playbacks. De
operator kan dan de playbacks instellen zoals hij wil en de programmer clearen om te
wisselen naar de nieuwe scène. Clearen van de programmer met een tijd laat toe dat de
operator bepaalt met welke fade tijd gewisseld wordt naar de nieuwe scène.
In automatic mode, laadt MagicQ de snapshot, van de laatste data voor die univere, in de
programmer en cleart dan automatisch de programmer gebruikmakend van de hot-takeover
fade tijd.
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Aangezien beide opties de programmer gebruiken, is het aan te bevelen dat de programmer
leeg gehouden wordt op de standby console.
Net Sessions Master Clash
Als er een Master-clash op het netwerk is, houdt MagicQ de Master die het langst loopt en
degradeert alle andere Master consoles naar slaven.
Als Net Sessions is ingesteld op "Manual Takeover", worden Masters gedegradeerd naar
"Disabled" in plaats van "Slave". Er wordt een knipperende waarschuwing weergegeven in
het statusvenster. In de "Disabled" -mode geeft de console geen output op het netwerk en
probeert hij de show niet te synchroniseren met een Master. De gebruiker kan dan beslissen
of hij "Take Control" of "Release Control" op die console wil uitvoeren.
Wanneer een Master wordt gedegradeerd naar Slave of Disabled, bewaart MagicQ een kopie
van het show bestand dat op de Master draaide met de bestaande show bestandsnaam maar
met de "_swap" toegevoegd aan het einde voor de bestandsextensie .shw - bijvoorbeeld "
myshow_swap.shw ".
Als het Master show-bestand verloren gaat, kan het originele show-bestand worden hersteld
door het "_swap" -bestand van de originele Master opnieuw te laden en op te slaan als een
nieuwe bestandsnaam. Om te voorkomen dat MagicQ het "_swap" bestand herhaaldelijk
overschrijft met ongeldige data van de Slave, slaat het het bestand alleen op als het
tenminste 60 seconden geleden is sinds het voor het laatst gedegradeerd werd naar Slave.
Om een "Disabled" console onderdeel van de netwerksessie te maken, drukt u op "RELEASE
CONTROL" op die console.
Inhibit outputs
Het is mogelijk om al de outputs binnen de netwerk sessie uit te schakelen (inhibit) zodat
geen enkele van de consoles, binnen de netwerksessie, data uitstuurt op het netwerk,
bijvoorbeeld indien een gast console in gebruik is.
In Setup, View DMX I/O drukt u op de INHIBIT OUTPUTS softtoets. Outputs zullen niets
blijven uitsturen zelfs wanneer de master console toewijzing verandert. Wanneer de
UNINHIBIT OUTPUTS softtoets gedrukt wordt, zal de master console verder gaan met het
uitsturen naar de outputs.
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31.6. Multi console programming
Binnen een netwerk sessie ondersteunt MagicQ, programmering van één show, vanaf
meerdere MagicQ consoles / MagicQ PC systemen in het netwerk

Show Data versturen
naar de slave consolers
Slave Prog console

Slave Prog console

Master Prog console

Master Prog console heeft de master
show file. Slaves synchroniseren met de
master bij het opstarten, na resets of na
een manuele hersynchronisatie aanvraag

Multi programming geeft meerdere consoles toegang tot één show file welke bijgehouden
wordt op de master console, terwijl alle consoles de mogelijkheid hebben om wijzigingen uit
te voeren aan deze show file. MagicQ verzekert dat de slave consoles gesynchroniseerd zijn
met de master console show data. Updates van om het even welke console worden
gesynchroniseerd via het netwerk.
Eens gesynchroniseerd hebben de consoles dezelfde show data, hoewel zij nog steeds
blijven werken als gescheiden consoles met een gescheiden programmer.
Recorden en updaten van groepen, paletten, FX, cues, cue stacks, macro’s en grids zal
gesynchroniseerd worden tussen de consoles. Denk er aan dat wijzigingen in de patch
moeten gemaakt worden op de master console en deze zullen alle programmer informatie
clearen op de slave consoles.
Gebruikers op Multi console
Vanaf v1.9.0.2 worden show-instellingen automatisch gesynchroniseerd tussen consoles in
een Net Session wanneer een instelling wordt gewijzigd - voorheen werden de Slaves alleen
bijgewerkt bij het opstarten / opnieuw synchroniseren.
De uitzondering is wanneer users in gebruik zijn en als de huidige gebruiker niet overeenkomt
tussen consoles en de huidige gebruiker de gebruikersoptie heeft ingesteld op Load Settings.
In dit geval behoudt het zijn eigen instellingen en worden updates van andere consoles
genegeerd.
Controleren van slave synchronisatie
De status van de slave synchronisatie wordt getoond in de status bar. Initiëel zal het status
venster tonen “NoCon” met een rode achtergrond.
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Eens de show slave een verbinding heeft met de show master via het netwerk (maar nog niet
gesynchroniseerd) zal het tonen “NoSync”.

Eens gesynchroniseerd zal er getoond worden “Sync”.

Het is mogelijk om een show slave te forceren om te hersynchroniseren door de linker en
rechter cursor toetsen ingedrukt te houden en SET in te drukken. Het is mogelijk te
hersynchroniseren bij het herstarten of bij het resetten van de show slave console.

31.7. Selective channel control
Selective channel control laat toe dat verschillende consoles verschillende kanalen kunnen
selecteren en bedienen op de master console outputs. Dit laat toe dat om het even welke
console in het netwerk, de controle kan nemen over een set van kanalen in de lighting rig.
Met selective channel control zenden de slave consoles hun output data naar de show master
en de show master merged de data van alles slaves op zijn outputs.

Outputs enabled
(netwerk en direct DMX)
Slave Prog console

Slave Prog console

Master Prog console

Slave consoles zenden hun data,
gebruikmakend van het interne ChamSys
protocol, naar de show master, welke op
zijn beurt de kanalen merged volgens de
huidige channel control map

Slave consoles hebben normaal hun eigen
outputs ingesteld op “disable” om
conflicten op het netwerk te voorkomen.

Selecteren welke console controle heeft over welke kanalen
MagicQ voorziet in verschillende manieren van selectie welke van de outputkanalen onder
controle zijn van welke console in het netwerk, selected channels, active channels, groups of
channels, universe en universezones. MagicQ is standaard ingesteld dat de show master
controle heeft over alle kanalen.
Slaves vragen controle van outputkanalen aan gebruikmakend van Setup, View DMX I/O,
Multi Prog Select soft toets.
Merk op dat de Slave nog steeds kanalen kan programmeren waar hij geen controle over
heeft, maar hij zal geen controle hebben over de output naar de fysieke apparaten.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 369 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

None

De show slave heeft geen controle over de kanalen.

One Head

Show Slave heeft enkel controle over de eerst geselecteerde head. Indien
Next Head gebruikt wordt voor sub-selectie van heads, dan is de eerste subgeselecteerde head onder controle.

Selected

Show Slave heeft controle over de huidige geselecteerde heads. Wanneer
geen heads geselecteerd zijn, dan is er geen enkele onder controle.

Programmer

De slave bedient alle kanalen die actief zijn in de programmer.

Active

De Slave heeft controle over alle kanalen in de programmer of in de
playbacks.

Last Active

Elke console bedient de de kanalen, van dewelke ze de laatste console was,
die de wijzigde in de programmer. Eveneens voor laatst uitgevoerd op
playback wanneer niet in playback sync.

User

De slave console bedient alle ka nalen die toegelaten zijn voor de huidige
user.

Group

Show Slave heeft controle over de group die geselecteerd was bij het kiezen
Van deze optie.

Uni Zones

Show Slave heeft controle over de geselecteerde zones (zoals ingesteld in
DMX I/O).

Universes

Show Slave heeft controle over de geselecteerde universes.

All

Show Slave heeft controle over alle kanalen.

Wanneer meerdere slaves in gebruik zijn, dan kunnen verschillende slaves verschillende
kanalen onder controle hebben van de lichtnstallatie. Als hetzelfde kanaal is aangevraagd
door meerdere slaves, dan zal de laatste selectie voorang krijgen. De show slave toont de
meerdere controle methodes in de status bar, bijvoorbeeld voor selected heads wordt “CCSel” getoond.

Wanneer de slave geen kanalen onder controle heeft, wordt er “CC-None” getoond.

De show Master kan alle kanalen aanvragen op gelijk welk moment gebruikmakend van de
Setup – View DMX I/O, Mukti Prog Select toets. Wanneer de show master controle heeft over
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alle kanalen, dan wordt er getoond “MCC” in de status bar. Wanneer sommige kanalen onder
controle zijn van een slave console, dan wordt er “SCC” getoond.

31.8. Beperkte functies op slave consoles
De meeste MagicQ-functies zijn toegankelijk vanaf zowel Master- als Slave-consoles.
Load Show, New Show en Import Show worden niet ondersteund op Slave-consoles.
Gebruikers kunnen alleen configureren op de Master-console.
Vóór versie 1.9.2.2 konden slaves geen patchbewerkingen uitvoeren. Vanaf versie 1.9.2.2 is
de werking van Multi Console nu verbeterd om alle patchbewerkingen van Slave-consoles
mogelijk te maken, op enkele uitzonderingen na. De volgende bewerkingen worden
momenteel niet ondersteund op Slave-consoles:
•
•
•
•
•

Morph Heads
Clone Heads
Copy Head Programming
Auto Groups and Auto Renumber Heads
Import/Export Heads / USITT

31.9. Playback sync modes
Er zijn 4 Playback Sync modes welke bepalen of de playback status van de slave al dan niet
gesynchroniseerd is met de master.
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.
Merk op dat MagicQ PC-systemen alleen playbacks zullen synchroniseren wanneer een
MagicQWing of Interface is aangesloten, en dan alleen Playbacks 1 tot 10. Wanneer een
PCWing of MaxiWing is aangesloten op een PC naast een Rack Mount-dongle, dan worden
Playbacks 1-34 ondersteund.
Wanneer een Stadium Connect is aangesloten, worden Playbacks 1 tot 30 ondersteund.
Er is geen limiet in de Playback-synchronisatie tussen MagicQ-consoles.
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31.10. Programmer Sync Modes
Standaard heeft elke console in Net Sessions een aparte Programmer. Eventuele wijzigingen
in de Programmer op de Master zijn volledig onafhankelijk van de wijzigingen in de
Programmer op de Slave. Elke console kan onafhankelijk verschillende cues recorden en
bijwerken.
De optie Programmer Sync Mode kan worden ingesteld om synchronisatie van programmers
mogelijk te maken. Om Programmersynchronisatiemode te gebruiken, moet de Master
console Programmer Sync Mode ingesteld hebben op "Sync Programmers". Elke Slave
Console waarvan de Programmer moet worden gesynchroniseerd met de Master, moet ook
de Programmer Sync-modus hebben ingesteld op "Sync Programmeers".
Waar Net Sessions in gebruik is met meer dan twee consoles, is het toegestaan dat één of
meer Slaves "Sync Programmers" aanstaan heeft en andere Slaves opereren onafhankelijk.
Een Slave kan op elk moment in en uit Programmer Sync worden gehaald door de optie
"Sync Programmers" te wijzigen. Bij het inschakelen van "Sync Programmers" wordt de
Programmer van de Slave overschreven met de volledige inhoud van de Master Console
Programmer.
Als u "Sync Programmers" uitschakelt, blijft de inhoud van de Slave-programmer ongewijzigd
- maar wordt niet langer gesynchroniseerd met de Master-programmer.
Er zijn sneltoetsen: houd de toetsen CURSOR LEFT en CURSOR RECHTS ingedrukt. Druk
vervolgens op * om Programmer Sync in te schakelen.
Druk op / om Programmer Sync uit te schakelen.
Wanneer een slave in programmer sync is, zal zijn programmer altijd worden
gesynchroniseerd met de master en daarom gaan alle wijzigingen direct naar de uitgang. Om
deze reden is selectieve kanaalbesturing over het algemeen niet vereist bij het draaien in
programmer sync.
Include van andere console
Wanneer 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.
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.
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31.11. Universe zoning
MagicQ ondersteunt Uni Zones voor het aansturen van meerdere ruimtes / gebieden in een
zaal. In Setup, View DMX / IO kan elk universum worden toegewezen aan een Uni Zone, en
vervolgens kunnen alle Universes in een Uni Zone samen worden bestuurd - bijv. voor het in/ uitschakelen van een Uni Zone.
Speciale items zijn beschikbaar in het Execute-venster om eenvoudige controle over Uni
Zones mogelijk te maken, inclusief het in- en uitschakelen van Uni Zones en het instellen en
wissen van hot takeover in een Uni Zone. Dit maakt volledige controle over een multiroomsysteem mogelijk, rechtstreeks vanuit het Execute-venster zonder dat gebruikers het Setupvenster hoeven te openen.

31.12. Boodschappen sturen tussen consoles onderling
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. Het alarm flasht de intensiteit van het hoofdscherm en de
console lampjes, om uw attentie te trekken.
Boodschappen kunnen direct gestuurd worden vanaf het klavier door de tekst in te geven
voorafgegaan door een ! of een !!.

31.13. Control network
Het controlenet is een secundaire netwerkinterface. Het moet een ander, niet-overlappend IPadres en subnetmask hebben dan het primair netwerk.
Het controlenet is beperkter; dingen zoals Art-Net en sACN zijn niet bruikbaar, maar kan
worden gebruikt met de remote app, 10Scene-app, remote control en toegang tot SMBbestanden.
Dit zorgt voor isolatie van het broadcast-zware verkeer van Art-Net, en is ideaal voor het
aansluiten van een draadloos toegangspunt voor het gebruik van de MagicQ Remote App.
Het kan ook worden gebruikt om de console te verbinden met een wide area network (WAN)
of internet.
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Hoewel het controlenet beperkt is, zijn er nog steeds niet-geverifieerde protocollen
beschikbaar. Het moet verbonden zijn met een vertrouwd netwerk met passende firewalls en
beveiligingsmaatregelen. Zie het gedeelte over netwerkbeveiliging voor meer informatie.
Configureren
Control net is beschikbaar op consoles via een speciale ethernetpoort (indien beschikbaar) of
een USB-naar-ethernet-adapter.
Als u een USB-adapter gebruikt, sluit deze dan aan op de console. Ga naar SETUP - VIEW
SYSTEM - VIEW STATUS - Net. Als er een MAC-adres verschijnt onder Control IP, dan is de
adapter klaar voor gebruik.
Ga naar SETUP – VIEW SETTINGS - NETWORK. De controlenetmode kan worden ingesteld
op een van de drie opties:
•
•
•

Static IP - configureer het IP-adres handmatig
Dynamic (DHCP-client) - configureer het IP-adres automatisch
DHCP-server - hetzelfde als statische IP, maar gebruik ook een DHCP-server om
automatisch IP-adressen uit te geven aan andere apparaten in het netwerk

De instelling Gateway-adres kan worden gebruikt voor het primaire netwerk of het
controlenet. Stel dit in op het adres van de router als u communiceert met een WAN of
internet.
In de dynamische mode ga naar SETUP - VIEW SYSTEM - VIEW STATUS - Net om te zien
welk IP-adres is toegewezen.
De IP-adressen en subnetten die gebruikt worden voor het primaire netwerk, controlenet en
wifi mogen elkaar niet overlappen. Een verstandige instelling voor het controlenet zou
192.168.250.10, 255.255.255.0 zijn. Zie het begin van dit hoofdstuk voor een lijst met
toegestane IP-adresbereiken.
De instelling Control net firewall kan worden gebruikt om inkomend netwerkverkeer te
beperken. Indien ingesteld op Allow Remote only, dan kunnen alleen de MagicQ Remote app
en remote control verbinding maken met de console via control net. Indien ingesteld op Block
all, worden alle inkomende verbindingen geblokkeerd (hoewel de console uitgaande
verbindingen met andere apparaten kan maken).
Compatibiliteit
Belangrijk
De Control net mode firewall instellingen, en USB ethernet ondersteuning, vereisen
minimum v1.9.1.0.
Control net via ingebouwde ethernetpoort:
•

Oude MQ70

Control net via USB naar ethernet adapter (minimaal versie 1.9.1.0):
• MQ50
• MQ70
• MQ80*
• MQ250M
• MQ500 + MQ500M
*De MQ80 heeft ook een Linux Kernel-upgrade nodig – zie MQ80 kernel update.
Alle andere consoles ondersteunen geen control net.
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MagicQ PC ondersteunt de control net instelling niet, maar sommige protocollen (bijv. remote
app) werken nog steeds over meerdere netwerkinterfaces, zelfs als deze niet zijn gekozen in
de Primaire IP-instelling.
Deze USB naar ethernet adapters zijn getest, maar vele andere adapters zullen ook werken:
•
•
•
•
•

UGreen USB 2.0 naar 100Mbit ethernet
UGreen USB 3.0 naar Gigabit ethernet
uni USB 3.0 naar Gigabit ethernet
Amazon Basics USB 2.0 naar 100 Mbit ethernet
deleyCon USB 2.0 naar 100Mbit
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32. Manuele configuratie van Multi Console werking
We raden u aan netwerksessies te gebruiken om hot take-over, showsynchronisatie en
playbacksynchronisatie te regelen, omdat dit een veel eenvoudigere en automatische
configuratie biedt.
Indien nodig kan het handmatig worden geconfigureerd zoals hieronder.

32.1. Manuele configuratie van Hot take-over
Hot take-over laat het gebruik van meerdere consoles toe, in geval er één stopt met werken.
Hot takeover kan op twee manieren gebruikt worden, afhankelijk van wat u wilt laten
gebeuren wanneer de hoofdconsole opnieuw actief wordt.
In “Preffered mode”, enkel één van de consoles (of MagicQ Pc’s) in het netwerk wordt
toegewezen als back-up. Al de universes op de console worden ingesteld als “Hot Takeover”.
Wanneer er geen Art-Net trafiek is voor een bepaalde universe op een bepaald moment, zal
de back-up console starten met het uitsturen van data voor deze universe. Eens er weer data
verschijnt van de hoofdconsole, zal de back-up console stoppen met het sturen van data.
Prefered Mode
hoofdconsole

back-up console

Eerste console die gestart
wordt is de master en stuurt
Art-Net uit. De andere
console wordt slave.
Backup
console

Hoofd console

Stuurt enkel en alleen Art-Net
uit, indien gaan Art-Net
ontvangen wordt van de
hoofdconsole

Equal Mode
hoofdconsole

back-up console

Eerste console
die start is de
master en stuurt
Art-Net uit. De
andere console
wordt de slave.

Console 1

Console 2

In “Equal mode” worden alle consoles op het netwerk in “Hot Take-over” geplaatst. Gelijk
wanneer, zal één van de consoles als master werken, met alle universes geactiveerd. Indien
deze console faalt, zal één van de andere overnemen. Het is aangewezen dat u de “Hot
Takeover Detect Times” instelt op verschillende waardes voor elke console om conflict
situaties te vermijden.
Eerste console die gestart wordt is de master en stuurt Art-Net uit. De andere console wordt
slave
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Hot take-over Mode
De Hot Takeover mode wordt ingesteld in Setup, View Settings, Multi Console. De opties zijn:
Pref Master
Pref Slave
Equal
Split

Console zal altijd master zijn
Console zal enkel master zijn indien de andere console niet gedetecteerd
wordt
Beide consoles hebben dezelfde prioriteit
Zelfde gedrag als in de vorige versies (standaard)

Voor alle modes is het nog steeds noodzakelijk om in Setup – View DMX I/O alle universes,
die u wilt gebruiken als Hot Takeover, hun output en input universe type correct in te stellen.

Wanneer u een universe instelt op "Hot Takeover" moet u er zeker van zijn dat de input
enabled is op deze Universe en dat deze is ingesteld is op het correcte type en universe
nummer. Algemeen dient de input identiek hetzelfde ingesteld te worden als de output.
Bij gebruik van "Hot Takeover" bij MagicQ PC, moet u er zeker van zijn dat het IP adres van
MagicQ PC (ingesteld in Setup, View Settings, Network) ingesteld is op een geldig IP adres
van het netwerk dat u gebruikt. Indien deze instelling niet correct is, dan zal Hot Takeover niet
correct werken.
Preferred Mode
Instellen van een console op Preferred Master en de andere op Preffered Slave, zal er voor
zorgen dat er gewerkt wordt in een Master/Slave mode waarbij één console altijd de Master
zal zijn en de andere zal enkel controle hebben wanneer de Preferred Master console niet
beschikbaar is (shutdown, reset, verbroken met het netwerk). Eens de Preferred Master
herstart of terug verbonden is met het netwerk, dan zal de Master weer de controle nemen en
zal de Preferred Slave stoppen met uitsturen.
Alle nodige universes op beide consoles dienen ingesteld te staan op Hot Takeover.
Equal Mode
Beide consoles instellen op Equal mode past een master/slave mode toe waarbij beide
console dezelfde prioriteit hebben. De eerste console die opgestart wordt, wordt master. Take
Control en Release Control kunnen gebruikt worden om te bepalen welke console master is.
Alle universes worden gelijk behandeld, enabled/disabled tegelijkertijd alle universes. Voor
systemen waarbij de Hot Takeover onafhankelijk dient te zijn voor de universes, moet u de
Split mode gebruiken.
Indien de netwerkkabel tussen de consoles verbroken is, dan zal geen van beide consoles de
andere zien en worden beide master. Indien één van de consoles nog verbonden is met de
lichtapparatuur, dan zal deze controle hebben over het licht, beide consoles zullen niet
verbonden zijn met de lichtapparatuur anders zouden zij ook elkaar zien.
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Wanneer de netwerkverbinding opnieuw hersteld wordt tussen de twee consoles, dan zullen
beide consoles elkaar gelijktijdig zien. De console met het laagste IP adres zal dan master
worden.
Gebruik maken van de Equal mode voorkomt de beperkingen van het eerste systeem (Split)
waarbij, in het geval van netwerk problemen (kabel losgekoppeld of verbroken), er
verschillende Hot Takeover universes konden enabled zijn op één systeem en andere op het
andere systeem.
Alle nodige universes dienen op beide consoles ingesteld te staan op Hot Takeover.
Split Mode
Deze mode laat de console werken zoals in vorige versies van de software. Stel Hot
Takeover in via Setup, View DMX I/O voor de gewenste universes.
Om van een enkel systeem een back-up voor een ander systeem te maken, stelt u de
universes enkel en alleen op de slave console in op Hot Takeover. Voor een master/slave
systeem met gelijke prioriteit, stelt u op beide systemen de universes in op Hot Takeover.
Hot take-over type

Het Hot take-over type kan ingesteld worden op manual of automatic. Wanneer ingesteld op
manual, wordt de output bevrozen tot de operator beslist naar welke nieuwe look er moet
gewisseld worden. In automatic, wordt een graduele fade gemaakt naar de look ingesteld op
de playbacks. In deze mode, zal een operator, meestal een veilige status instellen op de
standby console, welke kan gebruikt worden indien de hoofdconsole een probleem heeft.
In manual mode, wanneer MagicQ bepaalt dat hij een universe moet overnemen, zal hij een
snapshot laden, van de laatste data, van deze universe, in de programmer. Dus zal de
universe volledig gecontroleerd worden vanuit de programmer en niet vanuit de playbacks.
De operator kan dan de playbacks instellen zoals hij wil en de programmer clearen om zo
naar de nieuwe look te wisselen. Clearen van de programmer met een bepaalde tijd, laat toe
dat de gebruiker een bepaalde fade tijd specificeert voor de nieuwe look.
In automatic mode, laadt MagicQ een snapshot, van de laatste data, van deze universe, in de
programmer en cleared dan automatisch de programmer gebruikmakend van de hot takeover fade tijd.
Aangezien beide opties de programmer gebruiken, is het aanbevolen dat de programmer leeg
gehouden wordt op de standby console.
Wisselen van controle tussen meerdere consoles
In Equal mode, kan een console welke is ingesteld in “Hot Take-over” geforceerd worden om
alle universes onder controle te nemen door gebruik te maken van de “TAKE CONTROL”
softtoets. Dit zal een onmiddellijke wissel, in controle, van de ene console naar de andere
uitvoeren.
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Op een gelijkaardige manier kan de controle vrijgegeven worden gebruikmakend van de
“RELEASE CONTROL” softtoets. Dit zal de andere console forceren om de controle op zich
te nemen en afhankelijk van de hot-take over opties zal er voor een gecontroleerde fade
overgang gezorgd worden naar de nieuwe console outputs.
Denk eraan dat de “TAKE CONTROL” en “RELEASE CONTROL” enkel en alleen actief zijn
wanneer één of meerdere universes ingesteld zijn op “Hot Takeover”.
Wanneer universes in MagicQ consoles zijn ingesteld op hot-takeover, wordt de status van de
huidige master/slave getoond in de status display, juist onder de datum en tijd.
Denk eraan dat een MagicQ console beschouwt wordt als Master indien een universe, die
geconfigureerd is als hot takeover, momenteel enabled is en daardoor data uitstuurt op het
netwerk. Een MagicQ console wordt beschouwd als Slave indien alle universes, die
geconfigureerd zijn als hot takeover, momenteel disabled zijn, de console stuurt geen data op
het netwerk via deze universes.

32.2. Manuele configuratie van Playback synchronisatie
Het is mogelijk om een basis synchronisatie op te zetten tussen twee of meer consoles,
gedurende weergave, door gebruik te maken van het ChamSys Remote Ethernet protocol, en
dit via de seriële aansluiting of via ethernet. Synchronisatie kan ingesteld worden voor
individuele playbacks, of voor alle 10 hoofdplaybacks. Wanneer de playback faders naar
boven geplaatst worden, Playbacks GO, BACK of JUMP toetsen ingedrukt worden, zal de
master console commando’s uitsturen via het ChamSys Ethernet Protocol naar de slave
consoles.
Synchronisatie met MagicQ PC is enkel beschikbaar wanneer een MagicQ Wing of MagicQ
USB interface aangesloten is.
Configuratie
Op alle units welke master zullen zijn, stelt u de “Playback Sync Type” option in.
Deze Setup optie “Playback Sync Type” heeft zes opties:
•
•
•
•
•
•
•
•

None: geen synchronisatie informatie wordt gestuurd
Swap DBO: swap, enkel en alleen DBO info
Page: enkel en alleen pagina wissel
Enhanced Playback: Uitgebreid sync protocol (aanbevolen)
Slave: Slave (ontvangt alleen sync)
Wings: Enkel en alleen wing data (geen data wordt gestuurd voor PB1 tot PB10)
Obsolete (was PB): Achterhaalde Playback, enkel info mode
Obsolete (was Playbacks, Swap, DBO): Achterhaalde Playback, Swap en DBO mode

Wij raden ten strengste aan om de Enhanced optie te gebruiken aangezien deze veel
betrouwbaarder is bij sterk belaste netwerken.
Dus consoles kunnen ingesteld worden om playbacks te tracken of enkel DBO en Swap
status. Dit betekent dat, bijvoorbeeld, bij gebruik van twee consoles, één voor conventioneel
licht en één voor intelligent licht, drukken van de SWAP toets op één console, invloed zal
hebben op beide consoles.
Het is mogelijk te synchroniseren met andere (niet MagicQ PC) consoles of externe
computers welke het ChamSys Remote Ethernet Protocol ondersteunen.
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Configureren welke console playbacks synchroniseert met welke console
Wanneer er meedere consoles zijn in een netwerk, kan het zijn dat deze consoles elk
verschillende Art-Net universes besturen en daardoor kan er ook meer dan één master
console zijn die synchronisatie informatie stuurt over het netwerk.
Het is mogelijk om een MagicQ console zo in te stellen dat ze enkel synchronisatie informatie
accepteert van een welbepaalde console. In Multiple Console Settings, “Playback Sync IP”
geeft u het IP adres van de console waarvan u synchronisatie informatie wil ontvangen. Een
waarde van 0.0.0.0 betekent dat de console synchronisatie informatie zal ontvangen van elke
console op het netwerk.

32.3. Manuele configuratie van show sata synchronisatie
Vanaf software versie 1.5.9.4 raden wij aan om netwerk sessies te gebruiken. Alle consoles in
de netwerk sessie worden automatisch geconfigureerd voor multi console programming.
Geen verdere configuratie is nodig.
MagicQ ondersteunt show file synchronisatie in een netwerk. Één console, toegewezen als
“Master Prog” console, zal de master show file bewaren.
De synchronisatie van show data staat los van synchronisatie van de show playback status
en hot take over. Ongeacht van welke console actueel de universe onder controle heeft, zal
de master prog console het beheer behouden van de master show file.
Wanneer een slaveprog console start of reset, zal ze een verbinding maken met de master
prog console en de show master data proberen te synchroniseren. Dit bestaat uit automatisch
transfereren van de show data file van de show master en deze show data laden in de slave
show. Gebruikers kunnen zelf ook op om het even welk moment een herscynchronisatie
aanvragen.

Configureer de master console door de multi console setting “Show Data Sync type” in te
stellen op “Master Prog”.
Stel op elk van de slave consoles de “Show Data Sync Type” optie op “Slave Prog” en het
“Show Data Sync IP” op het IP adres van de master show console.
Er zijn short cuts op de slave consoles om de show sync activeren/ deactiveren (zoals
ingesteld in Setup, View settings, Multi Console). Houdt de linker en rechter cursor toets
ingedrukt en druk ‘+’ om Show Sync te activeren en houdt de linker en rechter cursor toets
ingedrukt en druk ‘-’ om Show Sync te de-activeren.
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Om show synchronisatie uit te schakelen op de master console plaatst u het Show Data Sync
Type op None.

32.4. Manuele configuratie van Selective Channel Control
Wij raden aan om netwerk sessies te gebruiken voor het configureren van selective channel.
In een netwerk sessie kunnen alle slave consoles toegang krijgen tot de kanalen van de
master console via View DMX I/O, Multi Prog zoals beschreven in de sectie hieronder.
Wanneer consoles ingesteld zijn voor Multi programming door het plaatsen van Show data
sync op Master Prog en Slave Prog, dan wordt selective channel control automatisch
enabled.
Selective channel control kan ook gebruikt worden zonder multi programming. Dit geeft slave
consoles toegang tot een bepaald deel van een lichtopstelling (bijvoorbeeld voor een
technieker om bepaalde spots te kunnen testen) maar dit geeft hem niet de mogelijkheid om
wijzigingen uit te voeren in één van de opgeslagen show data. Om deze mode te
configureren, stelt u Show data sync type in op de master als “Master Control” en de slave als
“Slave Control”.
Denk er aan, wanneer netwerk sessies niet in gebruik zijn, elke console werkt als een
afzonderlijke console op gebied van de DMX I/O settings. Bijvoorbeeld indien u de universes
enabled op de consoles, dan zal er een “gevecht” zijn tussen de consoles. Universes moeten
manueel enabled/disabled worden op elke console of ingesteld zijn op hot takeover.

32.5. Automatische back-up van shows van andere consoles
Het is mogelijk om een MagicQ console of een MagicQ PC zodanig in te stellen dat ze
automatisch de show files backuped van één of meerdere consoles op het netwerk.
Optioneel, kan deze console ingesteld worden om één van de shows automatisch weer te
geven.
Deze optie mag enkel en alleen gebruikt worden indien u de gevolgen volledig begrijpt. Indien
deze optie niet correct geconfigureerd is, dan kunnen uw showfiles accidenteel overschreven
worden. Back-up altijd uw showfiles op een extern medium/computer systeem.
In Setup – View Settings – Multi Console stelt u de optie “Show sync type” in op “Archive”.
Wanneer ingesteld op “Archive”, zal MagicQ regelmatig gaan kijken voor andere consoles op
het netwerk en de showfile overnemen welke draait op deze consoles. De showfiles worden
bewaard in de standaard show folder.
Wanneer deze functie gebruikt wordt om meerdere consoles te backuppen, is het belangrijk
dat er verschillende benamingen gebruikt worden voor de showfiles, op elk van de andere
consoles. Anders zullen files van andere consoles elkaar overschrijven op de back-up
console.
Denk eraan dat files enkel gekopieerd zullen worden van consoles waarvan de “Auto Backup”
optie is ingesteld op “Yes” of “on changes”. Files zullen niet gekopieerd worden van consoles
waar dit ingesteld is op “no” (bijvoorbeeld wanneer de playback mode is ingesteld op “Safe”).
Dit voorkomt dat er performantie problemen zouden optreden, gedurende het kopiëren van de
files, bij live consoles.
Wanneer ingesteld op “Show Sync” zal MagicQ de files kopiëren zoals hierboven beschreven.
MagicQ zal dan één van de shows laden welke gekopieerd zijn. Indien er meerdere consoles
op het netwerk zijn, dan zal steeds de showfile van de zelfde console gestart worden.
Deze functie kan gebruikt worden om show files te backuppen van Pc’s werkende met
MagicQ PC en eveneens van consoles. Deze Pc’s moeten de drive waar MagicQ op
geïnstalleerd is, delen op het netwerk (bijvoorbeeld share C: als C).
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33. Remote controle van MagicQ consoles

MagicQ ondersteunt de remote controle van andere consoles en PC systemen. Elke MagicQ
console of elk MagicQ PC systeem kan bediend worden vanaf elke andere MagicQ console
of ander MagicQ PC systeem in het netwerk. Dit laat toe dat remote systemen er identiek
uitzien alsof ze lokaal in werking waren.
Afstandsbediening via een VPN wordt ondersteund onder voorbehoud van de VPN die UDPverkeer op poort 4910 en TCP-verkeer op poort 4911 toestaat.
Remote controle moet enabled worden in de console die van op afstand dient bedient te
worden, standaard is dit disabled Het kan enabled worden in Setup, View settings, Multiple
Console Settings, Enable Remote control.

33.1. MagicQ Remote control (Windows/Mac/Linux)
Wanneer u MagicQ PC installeert is er een Remote Control icoon op de desktop en een
applicatie onder het ChamSys menu dat toelaat om MagicQ PC te runnen in remote control
mode.
In remote control mode gedraagt MagicQ zich alleen als een remote controle systeem, het
stuurt geen Art-Net of andere netwerk trafiek (zoals lichtprotocols, Art-Net, sACN, Pathport,
enz…..), behalve deze nodig voor de controle van het MagicQ remote systeem.
Wanneer u MagicQ opstart in remote mode, zal er gescand worden naar MagicQ consoles in
het netwerk en een lijst geven van de beschikbare consoles waaruit u kunt kiezen.
In de lijst staat "Specify IP" om verbinding met een specifiek IP mogelijk te maken in het geval
dat MagicQ de console niet kan detecteren - b.v. bij gebruik van een VPN.
Om remote controle te stoppen van een MagicQ console, klikt u op “Quit”.
Om de remote controle van een MagicQ console te stoppen en een andere console te kiezen
drukt u op CTRL CLOSE.

33.2. Remote controle vanaf een MagicQ console

U krijgt toegang tot de remote controle functie via de nieuwe remote optie in View System van
het Setup venster. Om controle te krijgen over een andere MagicQ drukt u de Remote Control
Softtoets. MagicQ toont dan een lijst van alle beschikbare consoles / MagicQ PC systemen
dat het kan vinden op het netwerk, en u kunt kiezen van welke u de controle wenst over te
nemen.

Als er om welke reden dan ook geen verbinding kan gemaakt worden met de console, kunt u
de remote controle afbreken door op de backspace - toets te drukken, of door op CTRL
CLOSE te drukken.
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U kunt steeds controleren welke systeem u onder controle hebt, door te kijken naar de
systeemnaam in de status display (naast de klok). Wanneer MagicQ een andere console
onder controle heeft, dan wordt dit aangeduid met “REM” in het begin van de status lijn.
Om de remote controle te stoppen van een ander systeem drukt u CTRL 1 op het klavier van
het controlerende systeem. Als alternatief kan u ook CTRL CLOSE drukken op het
controlerende systeem. De status lijn zal terug wisselen naar de normale weergave, zonder
“REM”.
Wanneer een remote systeem onder controle is, kunt u het systeem nog steeds lokaal
bedienen, de normale gebruikersinterface blijft nog steeds operationeel. Wij raden wel aan
om slechts één interface tegelijk te gebruiken, twee operators kan verwarring scheppen!
Deze functie is enkel enabled wanneer het doel systeem (dit is het gene waarvan u de
controle wil overnemen) een MagicQ console is, of een MagicQ PC systeem met een MagicQ
PC Wing of MagicQ USB interface aangesloten. Er zijn geen beperkingen op het MagicQ
systeem dat gebruikt wordt als remote controller, bijvoorbeeld, dit kan een MagicQ PC zijn
draaiende op een wireless tablet Pc.
U kunt een bepaald IP-adres opgeven om verbinding mee te maken door het IP-adres in de
opdrachtregel in te voeren voordat u op REMOTE CONTROL drukt of door de optie "Specify
IP” in de lijst met consoles.

33.3. iOS / Android remote app
MagicQ systemen kunnen tezamen gebruikt worden met een Apple iPhone, iPod Touch, iPad
of Android phone of tablet voor remote controle.
Alle MagicQ consoles ondersteunen Remote controle. Bij MagicQ PC systemen is remote
controle ondersteuning enkel en alleen vrijgegeven wanneer een MagicQ Wing of MagicQ
interface (niet MagicDMX) aangesloten is.
Om de remote te kunnen gebruiken met een MagicQ console, verbindt u een een externe
draadloze access point direct met de console.
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De ChamSys remote applicatie kan gratis gedownload worden van de Apple App store. Voor
Android kan deze gratis gedownload worden van de Market Place.
Om de ondersteuning voor de remote applicatie in te schakelen, Stelt u in Setup – View
Settings – Multi Console – remote control in op “Enabled”.
Instellen van een access point
Om de applicatie te kunnen gebruiken met een Wireless access point, dient u de access point
te configureren met een SSID, paswoord, IP adres, en subnet mask.
De meeste access points hebben een ingebouwde webserver die configuratie toelaat via een
PC of Mac, gebruikmakend van een web browser. De webserver heeft in het algemeen een
username en password, hiervoor dient u de handleiding te raadplegen van uw access point.
Access points hebben meestal een standaard IP adres zoals bijvoorbeeld 192.168.1.1 en een
subnet mask van 255.255.255.0. De meeste access points hebben DHCP ondersteuning, dit
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wil zeggen dat de access point zal proberen om een IP adres te geven aan andere computers
in het netwerk. DHCP kan standaard enabled of disabled zijn afhankelijk van het type access
point. Consulteer de handleiding van uw access point om na te gaan hoe deze dient
geconfigureerd te worden.
Om de draadloze access point correct te laten samenwerken met MagicQ, dient de access
point in het zelfde IP adres bereik te staan als de MagicQ console / MagicQ PC / Mac.
Bijvoorbeeld, indien de console is ingesteld op adres 2.9.200.5, dan moet het access point
een IP adres hebben in het 2.9.200.x netwerk, bijvoorbeel 2.9.200.1. Denk er aan dat vele
acces points enkel subnet masks ondersteunen van 255.255.255.0, dit in plaats van het
normale Art-Net 255.0.0.0.Dit kan opgelost worden door er eenvoudig weg voor te zorgen dat
alle devices zich in hetzelfde subnet bevinden, d.w.z. alle devices hebben een adres
2.9.200.x.
Het remote device (iPhone/iPod Touch/iPad/Android) moet ook een IP adres hebben in
hetzelfde bereik.
De access point kan ingesteld worden met DHCP om zo een reeks IP adressen te geven aan
wireless devices, dit verwijdert de noodzaak om een adres manueel in te stellen op het
remote device. Bijvoorbeeld, u kunt uw access point instellen zodat hij adressen verdeeld in
het bereik 2.9.200.100 tot 2.9.200.150.
De gebruiker dient de security settings in te stellen op de access point om ongewenste
toegang en controle van de console te vermijden.
Bij gebruik van uw eigen access point, worden de wireless settings in MagicQ niet gebruikt,
deze zijn enkel voor cosnoles met ingebouwde Wireless. Zorg er voor dat Setup, View
Settings, WIFI, Wireless Mode ingesteld staat op disabled.
Ingebouwde wireless
Deze consoles hebben een ingebouwd draadloos accespoint:
•
•
•
•

MQ50
MQ70
MQ70 (originele)
Pro 2010/2014 (optioneel via USB-apparaat)

Voor ingebouwd draadloos gebruik op Pro 2010/2014-consoles is het Edimax EW-7711UAn
USB-apparaat vereist.
Voor alle andere consoles en op pc / Mac heeft u uw eigen draadloze accespoint nodig dat is
aangesloten via de bekabelde netwerkpoort (zie een accespoint instellen hierboven).
Ingebouwd draadloos kan worden geconfigureerd in Setup, View Settings, WIFI:
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De draadloze mode moet worden ingesteld op "Access Point" of "Access Point (Hidden
SSID)".
De rest van de instellingen kunnen op hun standaardwaarden blijven staan.
Zie WIFI-instellingen voor meer informatie over de instellingen in dit venster.
Het IP-adres op het tabblad WIFI moet zich in een ander bereik bevinden dan het IP-adres op
het tabblad Netwerk.
U kunt de QR-code scannen vanuit de MagicQ Remote-app of de camera-app van uw
apparaat om automatisch verbinding te maken met het draadloze netwerk, of u kunt
handmatig verbinding maken (zie hieronder).
Belangrijk
Pro2010 / 2014: MagicQ-versies 1.5.4.0 tot 1.5.6.0 hadden problemen met de
Edimx-interface. 1.5.6.2 ondersteunt het ok, maar het is nodig om de kernel
eerst te upgraden naar kernelversie 3.9.2.0. Merk op dat voordat u de kernel
bijwerkt, u de Draadloze mode op None moet plaatsen.
Verbinding maken met MagicQ
In het geval van ingebouwde wifi kunt u de QR-code scannen op het tabblad WIFI-instellingen
met de MagicQ Remote-app.
Als u uw eigen accespoint gebruikt, moet u handmatig verbinding maken:
•
•

•
•
•

Schakel uw extern apparaat in en selecteer het vereiste draadloze netwerk om
verbinding mee te maken - de netwerknaam (SSID) van uw accespoint.
Controleer de wifi-instellingen voor het externe apparaat om er zeker van te zijn dat
het automatisch een correct IP-adres heeft ontvangen. Als dat niet het geval is, dan
voer u een statisch IP-adres in - dit moet in hetzelfde bereik liggen als het IP-adres
van de console (bij gebruik van uw eigen accespoint).
Open de MagicQ Remote app.
Ga in de Remote applicatie naar het tabblad Con, Connection. U zou een lijst met alle
beschikbare MagicQ-consoles moeten zien. Selecteer de vereiste console zodat het
een rood vak heeft.
U zou nu controle moeten hebben. Ga naar het tabblad Pos en probeer een groep te
selecteren.

Als u verbinding maakt via een VPN, moet u het IP-adres van MagicQ specificeren in de
instellingenweergave van de app. De VPN moet UDP-verkeer op poort 4920 toestaan.
Het tabblad Con op MagicQ Remote heeft een groene communicatie-gezondheidsbalk. Als dit
rood begint te worden, worden pakketten gemist en is er een probleem met de communicatie
tussen MagicQ en MagicQ Remote. Controleer of het apparaat waarop de app draait binnen
het bereik is van het wifi-toegangspunt waarmee het is verbonden. De communicatie wordt
ook beïnvloed door andere apparaten die wifi gebruiken of ermee interfereren.
Wijzigen van paletten met de remote
Het is eenvoudig om paletten te wijzigen met de remote applicatie.
In de Focus tab (Key tab bij iPad), selecteert u de heads (bijvoorbeeld GROUP 1 ENTER),
selecteer dan de positie palet (bijvoorbeeld POS 5 ENTER). Indien u zich het nummer nietkan
herinneren, wissel dan naar de Windows tab en selecteer de Pos, Colour of Beam vensters.
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In de Focus tab gebruikt u de encoder wielen om de instellingen te wijzigen op het podium.
Op de iPhone gebruikt u de Bank toets om de attributen te wijzigen d.m.v. het wiel. Op een
tablet of ander apparaat met groot scherm drukt u de Pos, Colour, Beam toetsen.
Wanneer u tevreden bent met de instellingen, record dit dan over het palet (bijvoorbeeld REC
POS 5 ENTER). MagicQ zal u vragen om bevestiging. Druk 1 voor yes en 0 om te
onderbreken.
Gebruik van het Execute venster
Wij raden aan om het Execute venster te gebruiken op de remote applicatie voor
snelkoppelingen, groep selecties, focus test, enz. Items van de Group, Position, Colour,
Beam, cue stack store, cue store, Playback en Macro vensters kunnen allen gekopieerd
worden in het Execute venster voor directe toegang met het remote device.
Op de MagicQ console drukt u de Execute toets, druk dan SET GRID SIZE om grid 1 aan te
maken. Wij raden een grootte van de grid aan van 5/5 voor de iPhone/Android telefoons en
10/10 of 12/12 is goed voor iPad.
Kopieer items van de Group, Pos, Colour, Beam vensters in het Execute venster. U kunt
meerdere items kopiëren in eens, door gebruik te maken van de SHIFT en cursor toetsen in
de bron vensters, om zo meerdere items te selecteren. Druk COPY. Indien de melding “select
source” verschijnt, druk dan opnieuw COPY. Wanneer de melding “select destination”
verschijnt ga dan naar het Execute venster en selecteer de plaats in de grid naar waar u
wenst te kopiëren.
Deze laatste versie laat toe dat de Execute venster afbeeldingen getoond worden op uw
iPhone of iPad als afbeelding in plaats van boxes. Custom afbeeldingen zullen automatisch
gedownload wordennaar de iOS applicatie van MagicQ.
Toegang beperken (Execute mode)
De app kan worden beperkt om alleen toegang te geven tot het Execute venster door de
"Enable Remote App" instelling in de user instellingen op MagicQ te wijzigen. (Deze mode
heette formeel Installatiemodus). Toegang kan ook worden beperkt tot geselecteerde
gebruikers. Zie het gedeelte over het beperken van toegang tot remote apps op voor meer
informatie. Een bepaald console-IP-adres kan ook worden opgegeven in de appinstellingenweergave om ervoor te zorgen dat de app altijd verbinding maakt met de juiste
console. Het execute paginanummer kan ook worden opgegeven in de instellingenweergave.
App instellingen
De instellingenweergave in de app heeft de volgende opties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Username – De username nodig om toegang te krijgen tot MagicQ
Password - Het wachtwoord dat nodig is om toegang te krijgen tot MagicQ.
Execute Page # - De Execute pagina die moet worden weergegeven.
MagicQ IP Adress - Het IP adres van het MagicQ apparaat om mee te verbinden.
Pos Pan/Tilt Invert - Indien ingeschakeld, wordt de richting van de Pan/Tilt-wielen
in het Positievenster omgekeerd.
Win Status Display - Indien ingeschakeld wordt de MagicQ Status box
toegevoegd aan de onderkant van het "Window" venster.
Win match Columns - Indien ingeschakeld zullen Window Views overeenkomen
met het aantal kolommen dat in MagicQ wordt gebruikt.
Redownload Images - Indien ingeschakeld, worden de aangepaste afbeeldingen
voor het execute venster opnieuw gedownload vanuit MagicQ en overschrijven
bestaande afbeeldingen.
Execute Appearance – de weergave van het Execute-venster om te schakelen
tussen boxen en gekleurde knoppen met extra details.
Large Screen Mode - Indien ingeschakeld, worden het toetsenbord en de
focusvensters gecombineerd in één enkele weergave met extra
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bedieningselementen. Dit is standaard ingeschakeld op apparaten met een groot
scherm.
Display Views on MagicQ - Indien ingeschakeld, zal het schakelen van de
vensterweergave op de app die weergave ook op MagicQ weergeven.
Lock Orientation - (alleen Android) Indien ingeschakeld, verandert de richting van
de app niet wanneer het apparaat wordt gedraaid.
Delete All Downloaded Images - Indien geselecteerd worden alle Execute
Window-afbeeldingen, gedownload van MagicQ, verwijderd van het appapparaat.
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In app help
In het bovenste gedeelte van de Help-weergave in de app worden de release-opmerkingen
en copyrightkennisgevingen voor de app weergegeven. Hieronder staan de details van de
versie van de app en (als het apparaat een internetverbinding heeft) de details van de laatst
beschikbare stabiele en bètaversie van MagicQ. Door op de Stabiele versie details te tikken
wordt de ChamSys MagicQ Downloads webpagina geopend.
Als de app is verbonden met MagicQ, worden ook de details van de draaiende versie
weergegeven.
Onderaan de weergave staat een raster met knoppen:
• Open Manual - Opent de MagicQ Manual webpagina.
• Email support - Opent de e-mailclient om contact op te nemen met ChamSysondersteuning.
• Fixture Finder – Opent de ChamSys Fixture Finder web pagina.
• Copyright Notices / Release Notes - Schakelt de inhoud van het bovenaanzicht in.
• Report Bug - Opent de ChamSys Bug Tracker om een bug te rapporteren.
• Join Beta Programme - Opent een formulier in de App Store om u aan te melden voor
bètaversies van de app.
Key & Focus weergave
Deze twee weergaven kunnen worden gecombineerd tot één focusweergave. Dit is de
standaardinstelling op tablets en andere apparaten met een groot scherm en kan worden
omgeschakeld naar de mode Large Screen in Instellingen.
Met de bankbesturing kunt u een bank met attributen selecteren voor de Focus Viewencoders. Door op het midden van de encoder te tikken, kan het bereik worden geselecteerd.
De Shift-knop op de gecombineerde weergave werkt op het volgende geselecteerde
besturingselement. Indien ingeschakeld op MagicQ Remote, heeft dit geen invloed op een
besturing geselecteerd op MagicQ. Als Positie-attributen zijn geselecteerd, schakelen de Encen Touch-knoppen tussen encoder en touchpad-bediening. De pijlbalken op beide assen
kunnen worden gebruikt om de waarde op één as aan te passen. Als Kleurattributen zijn
geselecteerd, schakelen de Enc- en Picker-knoppen tussen encoder en color picker
besturing.
Pos weergave
De positieweergave biedt pan- en tiltbalken en een reeks bedieningselementen die specifiek
zijn voor positionering.
Exec weergave
Het Execute venster repliceert het venster van MagicQ. Aangepaste afbeeldingen worden
gedownload van MagicQ. De getoonde pagina kan worden gewijzigd door de speciale knop
Exec Page, Exec Pg Up en Exec Pg Down toe te wijzen of door het Execute Page # in
Instellingen in te stellen. Vanuit Instellingen kan het uiterlijk van het venster ook worden
geschakeld tussen Boxes en Coloured.
Win weergave
Selecteer het venstertype en de bijbehorende subweergave om de weergave weer te geven.
Met behulp van de Photo knop in de bovenste balk kan een foto worden gemaakt om aan een
knop als pictogram toe te wijzen. De Win-statusweergave onderaan de weergave kan worden
verborgen in de weergave Settings.
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33.4. Remote controle via webserver
MagicQ bevat een ingebouwde web server om toegang te geven
tot MagicQ vanaf een web browser via externe computers, pocket
Pc’s en mobiele telefoons met web browser zoals iPhone en
Itouch. De web server bevat web pagina's voor het monitoren van
de status van MagicQ, een remote controle, en toegang tot de
MagicQ vensters zoals het Patch venster voor het downloaden
van de volledige patchlijst/Cue lijst.
Standaard is de web server disabled in MagicQ, enable het via
Setup, View Settings, Network Settings. De standaard poort is
8080 alhoewel u dit kunt veranderen in Network Settings.
Om te browsen naar de console geeft u de naam in van de
console gevolgd door het poortnummer, bijvoorbeeld voor
chamsys176, typt u de URL in uw browser. Denk eraan dat
standaard de meeste browsers poort 80 gebruiken, dus u moet expliciet poort 8080
specificeren in de URL of het zal niet werken.
chamsys176:8080
of u kunt ook het IP adres van MagicQ gebruiken (bijvoorbeeld 2.9.200.5)
2.9.200.5:8080.index.html
Deze URL zal u naar de homepagina brengen van de MagicQ console en een algemeen
systeem overzicht tonen met het hoofdmenu met o.a. Remote, Execute, vensters, Network.
Bij sommige browsers/PDA’s dient u de volledige http lijn in te geven:
http://chamsys176:8080/index.html
of
http://2.9.200.5/index.html

De Remote pagina is een eenvoudige remote focus voor het instellen van de kanaal levels.
Het kan ook bereikt worden door “/remote” toe te voegen aan de URL. Dit is vooral bruikbaar
voor een pocket Pc en mobiele telefoons, om direct naar de remote controle pagina te gaan.
chamsys176:8080/remote
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Om een Pc, Pocket Pc of mobiele telefoon in te stellen om verbinding te kunnen maken met
MagicQ PC, moet u er zeker van zijn dat er een fysische verbinding is met MagicQ, ofwel
direct via een netwerk kabel, ofwel via een draadloze router. Het IP adres van de Pc, Pocket
Pc, of mobiele telefoon moet ingesteld zijn volgens het netwerk van MagicQ, dit is meestal
het Art-Net IP adres schema, dus het toestel moet een IP adres hebben startende met 2
(bijvoorbeeld 2.0.0.2) en een subnet mask 255.0.0.0.
De Execute pagina is te vergelijken met het Execute venster van de console, maar dan
toegankelijk via een Pc met een browser over het netwerk. Het laat de gebruiker toe om de
console remote te bedienen via het Execute venster.
De Window pagina’s laten de gebruiker toe alle vensters van de console te bekijken vanuit de
browser. Dit is vooral handig bij het controleren van de status van een remote console of voor
een eenvoudige manier om de console data uit te printen.

De Network pagina toont alle de MagicQ consoles en Pc systemen op het netwerk en laat
eenvoudige selectie toe van specifieke consoles voor remote controle.
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De Remote en Execute functies zijn enkel enabled wanneer verbonden met een MagicQ
console of een MagicQ PC systeem dat zelf aangesloten is met een MagicQ wing of MagicQ
interface.
Custom Web server pagina’s
Er is nu ondersteuning voor user HTML pagina’s. Deze pagina’s dient opgeslagen te worden
in de web folder en hun naam dient te beginnen met “user” bijvoorbeeld user1.html,
user2.html. De MagicQ remote commando’s kunnen gestuurd worden van de HTML
gebruikmakend van de button/input types om deze te versturen.
<html>
<head><META NAME="HandheldFriendly" content="True"><META
NAME="MobileOptimized" CONTENT="240">
<title>MagicQ User HTML Page</title>
</head>
<body>
<!-- User forms must start with the name user - e.g. user1, user2 -->
<!-- Remote commands can be found in the MagicQ manual -->
<FORM ACTION="user.html" name="user" METHOD=GET>
<!-- Remote commands are sent using input types -->
<!-- Place the command in the value and set the name to "cmd" -->
<input type="submit" value="1T" name="cmd">
<input type="submit" value="1U" name="cmd">
<p>
<!-- Or as button types -->
<!-- Note for Internet Explorer to work the value feature below is
not used and you must put the remote command in the name after cmd ->
<button type="submit" name="cmd1T" value="1T">PB1 act</button>
<button type="submit" name="cmd1U" value="1U">PB1 rel</button>

33.5. Remote controle gebruikmakendvan Magic Wand simulator
MagicQ ondersteunt een Magic Wand simulator welke werkt zoals een MagicQ Playback
Wand.
Om de Magic Wand simulator te gebruiken startu MagicQ met het command line argument
“wand”. MagicQ zal nu een simulatie starten van de Magic Wand controller en de 4 playbacks
bedienen van de eerste wing.
Indien u de wand simulatie wenst te beperken en verbinding wil maken met een specifiek IP
adres, voeg dan het gewenste IP adres toe als 2e in het command line argument.
Voorbeeld, voeg toe in de shortcut:
"C:\Program Files (x86)\Chamsys Ltd\MagicQ PC\mqqt.exe" wand 2.0.0.1
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34. ChamSys remote protocol commando’s

Het ChamSys Serial Remote protocol bestaat uit eenvoudige commando’s welke
samengesteld zijn door een lijst van parameters gescheiden door een comma “,” en eindigen
op een karakter van A tot Z (of a tot z). Commando’s kunnen spaties, tabs, en carriage
returns bevatten; ze worden allen genegeerd.
Het remote protocol is gesplitst in remote playback commando’s en remote programming
commando’s.

34.1. Remote Playback commando’s
De commando’s zijn:
<playback nummer> A
<playback nummer> R
<playback nummer> T
<playback nummer> U
<playback nummer> G
<playback nummer> S
<playback nummer> B
<playback nummer> F
<playback nummer> , <level> L
<playback nummer> , <cue id> , <cue id dec>J
<page nummer> P
<channel nummer> , <level> I
<programma commando nummer> H
<button id> X
<button id>,<state> X
<zone id>,<button id>,<state> X

Activateer playback
Release playback (geef playback vrij)
Test playback (activeer met level 100%)
Un-test playback (release met level 0%)
Go op playback
Stop (ga terug) op playback
Snel terug op playback (geen fade)
Snel voorwaarts op playback (geen fade)
Stel playback fader level in
Spring naar Cue Id in playback
Verwissel van pagina
Stel intensiteit kanaal in op een dit level
Remote programmeringscommando
10Scene zone 1 toets
10Scene zone 1 toets indrukken of vrijgeven
10Scene zone toets indrukken of vrijgeven

De volgende parameter waardes worden ondersteund:
<playback number>
<level>
<page number>
<channel number>
<cue id>
<cue id dec>
<button id>
< zone id >
<state>

is een nummer tussen 1 en 10 (202 bij MagicQ consoles)
is een integer tussen 0 en 100
is een integer tussen 0 en 100
is een integer tussen 1 en 32769 DMX kanaal nummers
is een integer tussen 1 en 65536
is een integer tussen 0 en 99. Noteer dat voor Cue ID 1.5,
<cue id dec> 50 is
is een integer tussen 1 en 10
is een integer tussen 1 en 20
is 1 voor toets ingedrukt en 0 voor toets vrijgegeven, 2 voor
activeer, 3 voor release

Zo bijvoorbeeld, om dimmer kanaal 4 in te stellen op 50% zal u het volgende commando
gebruiken:
4,50I
Om te springen naar Cue id 2.5 op playback 8 zal u het volgende commando gebruiken:
8,2,5J
Commando’s kunnen na elkaar geplaatst worden, bijvoorbeeld:
1A2A1S2G3,4I
MagicQ op PC en Mac ondersteunen enkel en alleen controle van de eerste 10 playbacks
(PB1 tot PB10). Bij MagicQ consoles kunnen alle 202 playbacks aangestuurd worden.
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34.2. Remote programmeercommando’s
Remote programmeercommando’s laten eenvoudige programmerinsgacties toe, die
uitgevoerd kunnen worden door een remote terminal. Remote programmeringscommando’s
bestaan uit het programma commandonummer gevolgd door de parameters en vervolledigd
met een “H”.
De commando’s zijn:
\<01> , <start head> , [<end head>] H
\<02> , <start head> , [<end head>] H
\<03> H
\<04> , <group number> H
\<05> , <level> , [<time>] H

\<09> H
\<10> , <palette id> H
\<11> , <palette id> H
\<12> , <palette id> H
\<13> , <cue id> H
\<19> H
\<20>, <palette id> H
\<21> , <palette id> H
\<22> , <palette id> H
<<23> , <cue id> H

Selecteer één of meerdere heads
De-selecteer één of meerdere heads
De-selecteer alle heads
Selecteer groep
Stel de intensiteit in van de geselecteerde
heads
Stel de attribuut waarde in voor de
geselecteerde heads
Verhoog de attribuut van de geselecteerde
heads
Verhoog de attribuut van de geselecteerde
heads
Clear programmer
Voeg position palet toe
Voeg colour palet toe
Voeg beam palet toe
Voeg cue toe
Update
Bewaar position palet
Bewaar colour palet
Bewaar beam palet
Bewaar cue

\<30> H
\<31> H
\<32> H

Volgende head
Vorige head
Alle heads

\<40> H
\<41> H
\<42> H
\<43> H

Locate
Lamp on
Lamp off
Reset

\<71>,<state> H

Remote trigger

\<80> , <cue id> H
\<81> , <cue id> H
\<82> , <cue stack id> , <level> , <Cue ID> H
\<83> , <cue stack id> H

Test Cue
Untest Cue
Test Cue Stack, level en cue id zijn optioneel
(standaard op 100% en eerste cue)
Untest Cue Stack

\<90> , <showfile id> H
\<91> , <showfile id> H
\<92> , <importfile id> H

Save show showXXXX.shw
Load show showXXXX.shw
Load show importXXXX.shw

\<06> , <attribute number> , <value> , [<time>] H
\<07> , <attribute number> , <value> , [<16bit>] H
\<08> , <attribute number> , <value> , [<16bit>] H

[]

geeft een optionele parameter aan
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De parameter waardes zijn:
<level>
<palette id>
<Q id>

is een geheel getal tussen 0 en 100
is een geheel getal tussen 1 en 1024
is een geheel getal tussen 1 en 5000 die de Q vertegenwoordigt in de
Cue Store
<16 bit>
is een vlag. 0 voor wijziging in 8 bit resolutie, 1 voor wijging in 16 bit resolutie
<time>
is een tijd in seconden
<group number>
is een geheel getal tussen 1 en 200
<start head> en <end head> is een geheel getal tussen 1 en 6145
<showfile id>
is een vier cijferig decimaal nummer tussen 0000 en 9999.
<state>
is 0 of 1 states, of 2 is toggle huidige status

Attribute numbers
Intensity attributes (I1)
-

Intensity Mode (1)
Intensity (0)

Position attributes (P1)
Pos1 (46)
Pos2 (47)
Pos3 (48)
Pos4 (49)

Pos5 (50)
Pos6 (51)
Pan (4)
Tilt (5)

Colour attributes (C1)
Cyan (16)
Magenta (17)
Yellow (18)
Col mix (19)

Col4 (27)
Col3 (26)
Col2 (7)
Col1 (6)

Beam attributes page 1 (B1)
Shutter (2)
Iris (3)
Focus (12)
FX1 (14)

Rotate2 (11)
Rotate1 (10)
Gobo2 (9)
Gobo1 (8)

Beam attributes page 2 (B2)
Frost1 (32)
Frost2 (33)
Zoom (13)
FX2 (15)

Rotate4 (31)
Rotate3 (30)
Gobo4 (29)
Gobo3 (28)

Beam attributes page 3 (B3)
Macro1 (22)
Macro2 (23)
FX3 (34)
FX4 (35)

FX8 (39)
FX7 (38)
FX6 (37)
FX5 (36)

Beam attributes page 4 (B4)
Cont1 (20)
Cont2 (21)
Cont3 (40)
Cont4 (41)

Cont8 (45)
Cont7 (44)
Cont6 (43)
Cont5 (42)
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35. Controle over MagicQ via UDP/IP

De MagicQ console en MagicQ PC/Mac software ondersteunt het gebruik van een ethernet
protocol voor het besturen van externe devices, zoals media servers, video of
automatiseringscomputers.
Het protocol kan ook gebruikt worden voor remote controle van de MagicQ console of
MagicQ Pc software via een eenvoudige set of tekst commando’s.
Denk eraan dat het gebruik van het ChamSys Remote Ethernet Protocol in MagicQ PC enkel
beschikbaar is wanneer aangesloten aan een MagicQ wing of interface (niet MagicDMX).
MagicQ commando’s worden in het Macro veld geplaatst van de cue stack en worden
uitgestuurd wanneer de Cue uitgevoerd wordt. MagicQ accepteert ook commando’s die hij
ontvangt volgens het ongedefinieerde protocol.
ChamSys Remote Ethernet Protocol wordt niet ondersteund wanneer net session in gebruik
is.

35.1. ChamSys Remote Ethernet protocol
Enable het ChamSys Remote Ethernet Protocol in het Setup venster, View Settings.
ChamSys Remote Ethernet Protocol is een open protocol, dit wil zeggen dat u geen toelating
nodig hebt voor eigen gebruik. Het is een UDP/IP gebaseerd protocol dat poort 6553 gebruikt
in broadcast mode.
Het poortnummer kan gewijzigd worden in Setup, View Settings, Network, Playback Sync
Port.
De structuur van de UDP/IP paketten zijn een ChamSys CREP Header gevolgd door de
remote command’s:
long32 chamsys;
word16 version;
byte seq_fwd;
byte seq_bkwd;
word16 length;
byte data;
Waarbij long32 is 4 bytes, word16 is 2 bytes en byte is 1 byte.
ChamSys is 4 karakters C R E P. Denk eraan dat dit in MagicQ bewaard wordt als littleendian, zodat het op het netwerk zal verschijnen als P E R C.
De versie is initieel 0 en laat verdere uitbreiding toe van het protocol.
Het fwd sequentienummer is een stijgend nummer. Het laat aan de ontvangst zijde toe te
bepalen of er pakketten ontbreken. Als toevoeging dient de ontvangerzijde het laatste
sequentie nummer terug te sturen in de omgekeerde volgorde van het sequentie nummer.
Length is de lengte van het data veld. Het bevat niet de lengte van de ChamSys header.
Vanaf v16.6.0 is er 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. In Setup,
View Settings, Network, stelt u Ethernet remote protocol in op “ChamSys Rem (rx no
header)”, “ChamSys Rem (tx no header)”, of “ChamSys Rem (tx + rx no header)”.
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Zenden over de ethernet poort
Commando’s worden verstuurd via de ethernet poort door het plaatsen van de commando’s
in het macro veld van het cue stack venster (gebruik Page Right om het macro veld te
zoeken). In View Settings van het Setup venster, stelt u het Ethernet Remote Protocol in op
“ChamSys Rem tx”.
Het formaat van de ethernet commando’s is Y gevolgd door de data. Om ethernet data uit te
sturen, moet het Y commando het enige macro commando zijn in het macro veld. Het Y
commando wordt gevolgd door de ASCII data, welke geplaatst wordt tussen “ “ of ‘ ‘ of
decimale waardes gescheiden door komma’s. Bijvoorbeeld om Hello World te versturen
gevolgd door een carriage return:
Y”Hello World”,10,13
Om de hexadecimaal data stream 00 01 02 03 04 te versturen:
Y0,1,2,3,4
Om enkel teskt te zenden:
Y”abcedf”
Om verschillende testlijnen te zenden:
Y”Hello”,10,13,”World”,10,13
Bij de ethernet is de data hierboven samengevat in het data veld van het ChamSys Ethernet
Remote Protocol en dit in het UDP pakket.
Denk eraan dan comma’s ‘,’ niet toegelaten zijn in de ASCII binnen “ “ of ‘ ‘ . Indien u een
comma ‘,’ wil zenden dan moet u het zenden als een hexadecimale ASCII code.
Ontvangen via ethernet
Standaard wordt ontvangen data via ethernet genegeerd. Door de instellingen van MagicQ
zodanig aan te passen kan u MagicQ remote commando’s laten accepteren via ethernet. In
de View Settings via het Setup venster, stelt u het Ethernet Remote Protocol in op “ChamSys
Remz rx”.
Het ChamSys Ethernet Remote protocol bestaat uit eenvoudige commando’s welke
samengesteld zijn door een lijst van parameters gescheiden door een comma “,” en eindigen
op een karakter van A tot Z (of a tot z). Commando’s kunnen spaties, tabs, en carriage
returns bevatten; ze worden allen genegeerd. Zie in de sectie ChamSys Remoet Protocol
voor meer details.
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35.2. Voorbeeld code
De codefragmenten hieronder tonen hoe u u dient te connecteren met MagicQ
gebruikmakend van een eenvoudige C programmering.
#define REMOTE_ETHER_PORT 0x1999
#define MAX_CREP_MSG 1000
typedef struct {
long32 chamsys;
word16 version;
byte seq_fwd;
byte seq_bkwd;
word16 length;
byte data;
} remote_ether_message_t;
int remote_ether_sock = 0;
word16 remote_ether_fwd = 0;
word16 remote_ether_bkwd = 0;
int remote_ether_init(void)
{
struct sockaddr_in name;
char opts[100];
socklen_t optlen = 100;
int flags;
int i;
// For Windows OS we need to start winsocket
#ifndef LINUX
{
WSAData ws;
int code;
code = WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&ws);
}
#endif
if (remote_ether_sock)
return (TRUE);
remote_ether_sock = socket (PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
getsockopt (remote_ether_sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR, opts, &optlen);
opts[0] = 1;
setsockopt (remote_ether_sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR, opts, optlen);
/* Give the socket a name. */
name.sin_family = AF_INET;
name.sin_port = htons (REMOTE_ETHER_PORT);
name.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);
if (bind (remote_ether_sock, (struct sockaddr *) &name, sizeof (name)) <)
{
closesocket(remote_ether_sock);
return (FALSE);
}
getsockopt (remote_ether_sock,SOL_SOCKET,SO_BROADCAST, opts, &optlen);
opts[0] = 1;
setsockopt (remote_ether_sock,SOL_SOCKET,SO_BROADCAST, opts, optlen);
{
u_long block;
block = 1;
ioctlsocket(remote_ether_sock,FIONBIO,&block);
}
return TRUE;
}
int remote_ether_rx(char *data, word16 size)
{
char message[MAX_CREP_MSG];
int nbytes;
remote_ether_message_t *rem = (remote_ether_message_t *) message;
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struct sockaddr_in name;
int name_len = sizeof(name);
if (!remote_ether_sock) return (0);
nbytes = recvfrom (remote_ether_sock,
message,
MAX_CREP_MSG,
0,
(struct sockaddr *) &name,
&name_len);
if (nbytes > 0)
{
if (rem->chamsys == (('C'<<24)|('R'<<16)|('E'<<8)|('P')))
{
int len = wswap(rem->length);
remote_ether_bkwd = rem->seq_fwd;
if (len<(MAX_CREP_MSG-(sizeof(remote_ether_message_t)+1)))
{
if (len>size) len = size;
memcpy(data,&(rem->data),len);
return (len);
}
}
}
return (0);
}
char remote_ether_tx(char *data, word16 size)
{
// Format the message
byte message[MAX_CREP_MSG];
remote_ether_message_t *rem = (remote_ether_message_t *) message;
int nbytes;
struct sockaddr_in name;
if (!remote_ether_sock) return (FALSE);
if (size>(MAX_CREP_MSG-sizeof(remote_ether_message_t)+1))
size = MAX_CREP_MSG-sizeof(remote_ether_message_t)+1;
rem->chamsys = (('C'<<24)|('R'<<16)|('E'<<8)|('P'));
rem->version = wswap(0);
rem->seq_fwd = remote_ether_fwd;
rem->seq_bkwd = remote_ether_bkwd;
rem->length = wswap(size);
memcpy(&(rem->data),data,size);
my_broadcast_address.s_addr = ip_address | ~subnet_address;
name.sin_family = AF_INET;
name.sin_port = htons (REMOTE_ETHER_PORT);
name.sin_addr.s_addr = dwswap (my_broadcast_address.s_addr);
nbytes = sendto (remote_ether_sock,
message,
size(sizeof(remote_ether_message_t)-1),
0,
(struct sockaddr *) & name, sizeof(name)
);
if (nbytes>0) remote_ether_fwd++;
return (TRUE);
}
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36. Controle over MagicQ via de seriële poort

MagicQ consoles en MagicQ PC software ondersteunen het gebruik van een seriële poort
voor het bedienen van externe apparaten, zoals CD of DVD spelers, video of
automatiseringssystemen.
De seriële poort kan gebruikt worden voor remote controle van de MagicQ console of MagicQ
Pc software via eenvoudige tekst commando’s.
Een standaard mannelijke 9 pin D type connector (DE-9) is voorzien op de MagicQ consoles.
Op MagicQ PC kunt u de ingebouwde seriële poort van de computer gebruiken of een USB
naar serieel convertor.
MagicQ ondersteunt standaard baud rates, stop bits en pariteit opties voor seriële
communicatie.
Belangrijk
Het gebruik van een seriële poort in MagicQ PC is enkel geactiveerd wanneer deze
verbonden is met een MagicQ wing of interface.

36.1. Aansluiten van de seriële poort
Nota
MQ100, MQ60, MQ70 (oude) en MQ500 zijn de enige consoles met seriële
poortfunctionaliteit ingeschakeld. De seriële poort op de MQ40 (N) kan alleen worden gebruikt
voor touchscreens. De MQ500 gebruikt een vrouwelijke DE-9-connector.
Seriële poort pin aansluiting
DE-9 pin
2
3
5

Signaal
RX
TX
Ground

Richting
In de console
Uit de console

Denk eraan dat bij MagicQ consoles, gebouwd voor April 2006, er geen standaard bekabeling
is voor de RS-232 poort. Een adaptor is nodig om standaard seriële kabels aan te sluiten. Bij
deze consoles zijn de volgende verbindingen gemaakt op de 9 pins connector: Pin 1 GND,
Pin 3 TX, Pin 4 RX.
U hebt een cross-over-kabel nodig (ook bekend als "null-modemkabel") om verbinding te
maken tussen twee seriële poorten, waardoor pin 2 en 3 worden verwisseld.
Schakel de software hardware flow control uit op de externe seriële poort - MagicQ gebruikt
deze niet. Het gebruik van andere pinnen dan 2, 3 en 5 variëren tussen consoles, maar
hoeven in de meeste gevallen niet te worden aangesloten.
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36.2. Activeer (enable) de seriële poort
Enable de seriële poort in het Setup venster, View Settings, Ports, Serial Com Port. Selecteer
de COM poort welke u wenst te gebruiken (op de console dient u altijd COM1 te selecteren).
Stel de baud rate, parity, data bits en stop bits in.

36.3. Zenden via de seriële poort
Commando’s worden verstuurd, via de seriële poort, door het plaatsen van de commando’s in
het macro veld van het cue stack venster. In View Settings van het Setup venster, stelt u het
Serial Remote Protocol in op “ChamSys Rem tx”.
Het formaat van de seriële commando’s is X gevolgd door de data. Om seriële data uit te
sturen, moet het X commando het enige macro commando zijn in het macro veld. Het X
commando wordt gevolgd door de ASCII data, welke geplaatst wordt tussen quotes (‘ ‘) of
decimale waardes gescheiden door komma’s. Bijvoorbeeld om Hello World te versturen
gevolgd door een carriage return:
X’Hello World’,10,13
Om de waardes 0,1,2,3,4 te sturen:
X0,1,2,3,4
Om enkel en alleen tekst te sturen:
X’abcdef’
Om meerdere lijnen tekst te sturen:
X’Hello’,10,13,’World’,10,13

36.4. Ontvangen via de seriële poort
Serial remote protocol moet worden ingesteld op ChamSys Rem (rx) of ChamSys Rem (rx +
tx) om remote commando’s te kunnen ontvangen of trigger AUTOM items.
Het ChamSys Serial Remote protocol bestaat uit eenvoudige commando’s welke
samengesteld zijn door een lijst van parameters gescheiden door een comma “,” en eindigen
op een karakter van A tot Z (of a tot z). Commando’s kunnen spaties, tabs, en carriage
returns bevatten; ze worden allen genegeerd. Zie in de sectie ChamSys Remote Protocol
voor meer details.
AUTOM-items kunnen worden geactiveerd via seriële opdrachten. Stel Type in op Serial, P2
op het verwachte aantal bytes en P3 op het verwachte seriële commando, in hetzelfde
formaat als seriële cue-macro's zonder de leidende X.
Als er seriële AUTOM-items zijn, worden externe protocolopdrachten genegeerd.
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36.5. Testen ontvangst van seriële commando’s
Het is mogelijk om het gedrag te testen wanneer MagicQ seriële commando’s ontvangt,
zonder een externe seriële connectie. Typ “tester” gevolgd door het commando, bijvoorbeeld
om playback 1 te activeren typt u:
tester ‘1a’
Of:
Tester 49,65

36.6. Log wijzigingen
•

Minumum MagicQ versie v1.8.6.6 is nodig om de MQ500 seriële poort of het "tester"
commando te gebruiken.
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37. Audio
37.1. Audio Input
Audio input kan gebruikt worden op verschillende manieren in MagicQ, om een cue stack
stap per stap te triggeren, om het tempo in te stellen van een cue stack, om het virtuele level
in te stellen van de playback fader en als onderdeel van de MagicQ Pixelmapper.
Audio bumpp functies kunnen ook getriggered worden via de remote input poort.
Audio input poorten
Audio-invoer kan worden bereikt op zowel MagicQ-consoles als MagicQ PC via een
geluidskaart. Op pc-systemen is een ChamSys Wing of Interface (niet MagicDMX) vereist om
de audio-invoerfunctionaliteit in te schakelen.
Audio input wordt ook ondersteund direct op MQ40, MQ60, MQ70, MQ80, Pro 2014 en
MQ500 consoles en Compact PC Wings via de dedicated audio poort. In Setup – View
Settings – Ports – set Audio Input op “Internal Sound card”.
MagicQ Pro 2014 consoles vereisen de laatste Pro 2014 kernel (gedateerd 4th June 2014)
downloadbaar van de ChamSys download site, Docs pagina.
https://secure.chamsys.co.uk/bugtracker/proj_doc_page.php
MagicQ PC/Mac ondersteunt audio input via de PC/Mac sound kaart wanneer de PC/Mac
aangesloten is aan een MagicQ wing of interface (niet MagicDMX). In Setup – View Settings
– Ports stelt u Audio Input in op "Internal sound card". Het gewenste apparaat kan worden
geselecteerd in de instelling "Audio input device". MagicQ ondersteunt momenteel stereo
apparaten op 44100Hz.
Audio opties
Het Audio input signaal wordt geanalyseerd in 7 verschillende frekwentiebanden, bestaande
uit 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.2KHz en 16KHz. Het level van elk kanaal kan
gebruikt worden, in MagicQ, voor het aansturen van het level van de playbacks, doorheen
cue stacks te stappen en de snelheid in te stellen van chases.
Eens aangesloten wordt een grafische equaliser afgebeeld in de status display, deze toont
het level van de inputs. Audio trigger level dient ingesteld te worden op 0.
Vanaf versie 1.9.2.0, wanneer een volledige audiostream wordt geleverd, ondersteunt
MagicQ nu geavanceerde beattracking voor een inkomend audiosignaal dat vervolgens kan
worden gebruikt als onderdeel van op triggers 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 playback is geconfigureerd met een audiokanaal van "Audio Input BPM".
Wanneer de beattracker is ingeschakeld, wordt een beat-indicator weergegeven in de
statusbalk naast de weergave van de audio-ingangsniveaus.
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Globale audio settings
Om de audio input te kunnen gebruiken in MagicQ, stelt u de settings Setup, View Settings,
Ports, Audio, Audio Input in. De opties zijn:
•
•
•
•
•
•
•

None
ChamSys Audio Interfac e
ChamSys Audio Interface - Energy only
ChamSys Audio Interface - left only
Internal Sound Card
External USB Sound Card
Audio Output loopback

Bij MagicQ PC / Mac systemen selecteert u “Internal sound card”. Audio input is enkel en
alleen ondersteund wanneer een MagicQ wing of interface (niet MagicDMX) aangesloten is.
Op MagicQ Consoles wordt de audio ontvangen via speciale audiopoorten op de console.
Om deze te gebruiken, kiest u de optie "Internal Sound card". MagicQ Pro 2014-consoles
vereisen de nieuwste Pro 2014-kernel en de MQ40, MQ60 en originele MQ70 hebben de
nieuwste firmware nodig.
Wanneer u een externe ChamSys USB Audio Interface gebruikt, kies dan "ChamSys Audio
Interface". Indien ingesteld op "ChamSys Audio Interface – Only left", worden alle signalen
die op het linkerkanaal worden ontvangen automatisch gedupliceerd op het rechterkanaal. Dit
is handig in situaties waar alleen een mono audiofeed beschikbaar is. Indien ingesteld op
"ChamSys Audio Interface - Energy Only" worden alle 14 ontvangen audiobanden
gecombineerd in één niveau en alle MagicQ audio-opties zullen dit ene niveau gebruiken.
MagicQ ondersteunt globaal minimum en maximum audio levels om toe te laten het level
overeen te laten komen met het ontvangen audio signaal. Zowel Minimum Audio Level an
Maximum Audio Level staan standaard op 0, om aan te geven dat ze geen effect hebben.
Het minimum level wordt gebruikt om ruis of brom weg te werken, terwijl het Maximum level
kan ingesteld worden als het inkomend signaal zwak is. Wanneer ingesteld op niet nul
waardes, zal elke level onder het minimum of boven het maximum genegeerd worden en de
levels worden aan de hand hiervan geschaald.
Cue stack audio opties
In de cue stack opties zijn er 5 mogelijke audio modes, Audio controls fader level, Audio
bumps Go/FX, Audio sets BPM, Audio level jumps to Cue Step en Audio beat steps. De audio
modes zijn niet actief zolang de cue stack niet geactiveerd is door de fader of door het
drukken van de GO toets.
Dubbelklik op het audiokanaal om het kanaal te selecteren waarop er dient gereageerd te
worden. Audio level, audio parameter 1 en audio parameter 2 dienen op 0 te staan.
“Audio controls fader level” zorgt ervoor dat het level van de fader aangestuurd wordt door het
ontvangen audio level, op het gekozen kanaal. Op deze manier kan u allerlei soorten functies
aansturen, afhankelijk van de instelling van de fader opties – http, LTP, FX Size, FX Speed,
enz…., bijvoorbeeld, u kunt het openen van de iris van een moving head aansturen, door de
Fader controls LTP chan optie aan te zetten, of u kunt een Master Intensity fader aansturen.
Bij gebruik van deze mode, kan Audio P1 en Audio P2 ingesteld worden om de manier van
reageren te bepalen.
Audio P1=0
Audio P1=1
Audio P1=2
Audio P1=3
Audio P1=4

Normaal (directe triggering door het level)
Decayed (vertraging van iedere sample instelbaar met Audio P2)
Pulse (triggering door audio level, Audio P2 is duur van de puls)
Pulse decay (triggering door audio level, vertraging van iedere sample
instelbaar met Audio P2)
Switch (triggering on/off op het audio level)
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Slow (verhoging/verlaging van elke sample instelbaar met Audio P2)

“Audio level jumps to Cue Step” laat toe dat het level, van het gekozen kanaal, bepaalt welke
stap in de cue stack uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld als u een cue stack hebt met 10 stappen,
dan zal een level van 0% stap 1 uitvoeren, 10% zal stap 2 uitvoeren en 100% zal stap 10
uitvoeren. Dit is zeer handig als u verschillende cues wil programmeren bij LED of
mediaservers.
“Audio bumps Go/FX” zorgt ervoor dat de cue stack naar de volgende stap springt, telkens er
een piek waargenomen wordt in de audio, op het gekozen kanaal. Dit laat toe dat de cue
stack de beat van de muziek volgt. U gebruikt dit best met een cue stack die ingesteld is als
cue timing in plaats van Chase timing. Een deler kan worden geconfigureerd met de optie
"Rate Divider". Hierdoor wordt het geselecteerde aantal beats tussen het activeren van Go
overgeslagen. Als deze bijvoorbeeld is ingesteld op 2, wordt om de andere ingevoerde beat
een Go geactiveerd.
"Audio beat-step" werkt met het gedetecteerde aantal beats dat wordt vermeld in het gedeelte
Audio-invoeropties hierboven, wanneer het "Audio channel" is ingesteld op "Audio Input
BPM". Het zal overeenkomen met het aantal beats dat momenteel wordt ontvangen, en zal
overeenkomen met de cue met de corresponderende cue-ID om naar te springen. Om dit te
gebruiken, genereert u een nieuwe Cue Stack met uw vereiste cues, stelt u deze in op Cue
Timing en schakelt u de "Audio beat step" optie in op "yes". Het aantal beats waarop elke 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 enzovoort.
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. Als er een rate divisor is geconfigureerd, wordt de inkomende beat gedeeld
door de deler. Als de deler bijvoorbeeld is ingesteld op 2, zouden Beats 1 tot en met 8
stappen 1 tot en met 4 activeren.
“Audio sets BPM” zorgt ervoor, dat de snelheid van een Cue, ingesteld als Chase,
automatisch aangepast wordt aan de timing van de pieken, op het gekozen kanaal. De cue
stack dient ingesteld te zijn als Chase timing.
Pixelmapper en audio
Het Pixelmapper Audio FX ondersteunt Pixel Mapping gebruikmakend van audio triggering.

37.2. Audio weergave
MagicQ ondersteunt het afspelen van audiobestanden rechtstreeks vanuit Cue Stacks.
Documentatie hiervoor is te vinden in de sectie Audio in Cue Stacks.
Audio output poorten
Audio-uitvoer wordt ondersteund van MagicQ-consoles met een speciale audio-uitvoerpoort
en MagicQ pc-systemen die de interne geluidskaart gebruiken.
Audio-uitvoer wordt ook ondersteund via een externe USB-geluidskaart op ondersteunde
consoles.
In Set-up, View Settings, Ports, kunt u met de optie Audio Output kiezen tussen de interne
geluidskaartuitgang op een console of de externe USB-geluidskaart, indien aangesloten. Op
pc-systemen kan het gewenste apparaat worden geselecteerd in de instelling "Audio Output
device". MagicQ ondersteunt momenteel stereo apparaten op 44100Hz.
MagicQ PC
Op Windows, macOS en Linux kunt u het apparaat voor zowel audio-invoer als audio-uitvoer
selecteren met behulp van de instellingen "Audio Input device " en "Audio Output device".
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Op elk platform worden verschillende audio-API's ondersteund. Windows ondersteunt MME,
DirectSound, WASAPI en KS. Linux ondersteunt Alsa, JACK en OSS. macOS ondersteunt
Core Audio.

37.3. USB geluidskaarten
In plaats van de ingebouwde audio-aansluitingen op consoles kan een USB-geluidskaart
worden gebruikt bij de volgende consoles: MQ50, MQ70, MQ80*, MQ250M, MQ500,
MQ500M.
Dit kan handig zijn als u ruisarme en/of gebalanceerde uitgangen nodig heeft.
Als de USB-geluidskaart is aangesloten na het starten van de console, moet u MagicQ soft
resetten om deze te detecteren (SETUP - [SHIFT] + RESET).
Om te zien welke interface momenteel wordt gebruikt voor output en input, ga naar SETUPVIEW SYSTEM VIEW STATUS - Interfaces. De USB-geluidskaart zou moeten verschijnen in
de opties Audio output device en Audio input device.
Van de volgende apparaten is bekend dat ze werken, maar dit is niet uitputtend:
• Audient: Evo4 / iD14
• Behringer: UCA202 / UMC202 / UMC22 / UMC404
• Creative Labs: Sound Blaster Play! 3 / X-Fi Surround 5.1 / K3+
• Focusrite: Scarlett 2i4 / Scarlett Solo
• M-Audio: Fast track Pro / M-Track Solo
• Mackie: Onyx Artiest 1*2
• Presonus: AudioBox 22VSL / iTwo
• Swissonic UA-2X2
• Tapco Link USB
• Dante AVIO USB IO Adapter 2x2 (Audio over Ethernet)
Wanneer de USB-geluidskaart is geselecteerd, wordt de respectieve interne audiopoort
uitgeschakeld. U kunt de externe USB-geluidskaart gebruiken voor audio-uitvoer terwijl u de
interne audiopoort gebruikt voor audio-invoer en vice versa.
*De MQ80 heeft ook een Linux Kernel-upgrade nodig - volg de nodige stappen.
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37.4. Controle van Winamp
MagicQ ondersteund controle van een Winamp instantie op dezelfde PC door het patchen
van een Winamp personlaity. De Winamp personality heeft controle over track nummer, play
mode, track positie, volume en audio pan.
De PC moet een MagicQ wing of MagicQ interface aangesloten hebben om Winamp controle
toe te laten.
Patch eenvoudigweg één Winamp head, om het even waar in de patch, MagicQ behandeld
deze head als een sepciale head en negeert het DMX adres.
Winamp dient niet geconfigureerd te worden, MagicQ maakt automatisch verbinding.
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38. DJ
Vanaf MagicQ versie 1.9.2.2 ondersteunen we de mogelijkheid om verbinding te maken met
externe DJ-systemen via een netwerkverbinding. Hierdoor kan MagicQ zowel zien wat er
momenteel op de aangesloten DJ-decks wordt afgespeeld, als de tijdcode-informatie
gebruiken om Cue Stacks met een bepaald nummer te synchroniseren.
Meer details over de verbindingsstatussen vindt u onder "SETUP" -> "VIEW SYSTEM" ->
"VIEW STATUS" "Timecode/DJ". Stuur alstublieft een screenshot van dit venster samen met
uw vraag; als u problemen ondervindt bij het gebruik van een van deze protocollen.

38.1. Ondersteunde DJ Systemen
VirtualDJ / OS2L
MagicQ gebruikt het Open Sound 2 Light protocol om te communiceren met VirtualDJ. Om dit
in te schakelen, stelt u het "VirtualDJ OS2L"-protocol in op "Yes" op het tabblad MIDI /
Timecode van het Setup-venster. Om binnen VirtualDJ de verbinding met MagicQ in te
schakelen, gaat u naar het venster Setup, selecteert u Options en filtert u op "os2l". Zet de
"os2l" instelling op "yes" of "auto", en zet de "os2lDirectIp" instelling op het IP adres van het
MagicQ systeem, met ":8060" toegevoegd aan het einde om het poortnummer te
specificeren.
Momenteel zal VirtualDJ geen data naar MagicQ sturen totdat een eerste OS2L-commando is
verzonden vanuit de software naar MagicQ. Om dit te configureren, moet een macro worden
geconfigureerd om "os2l_cmd magicq on" te verzenden. Dit kan in VirtualDJ worden
geconfigureerd als een key-bind of een knop.
VirtualDJ kan op dezelfde computer draaien als MagicQ, of kan op afstand worden
aangesloten op een apart MagicQ-systeem zolang ze zijn verbonden met hetzelfde subnet.
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StagelinQ /Engine Prime
MagicQ gebruikt de Engine Prime netwerkarchitectuur om te communiceren met Denon DJapparatuur. Om dit in te schakelen stelt u het "StagelinQ"-protocol in op "Yes" in het MIDI /
Timecode-tabblad van het Setup-venster. Alle aangesloten apparaten die zich binnen het
subnet bevinden, verschijnen in de pop-up bij het selecteren van een deck.

TCNet
Om verbinding te maken met een ProDJLink-systeem, moet u de ProDJLink Bridgetoepassing (Windows of macOS) of de ShowKontrol-toepassing (alleen macOS) op een
extern systeem hebben draaien. Deze applicaties vormen een brug tussen het ProDJLink
netwerk dat de mixers en decks met elkaar verbindt, en het TCNet netwerk. Om deze
verbinding mogelijk te maken, stelt u het "TCNet"-protocol in op "Yes" in het MIDI / Timecodetabblad van het Setup-venster en zorgt u ervoor dat de ProDJLink-bridgetoepassing op
hetzelfde subnet draait als MagicQ. MagicQ zou moeten verschijnen als een node binnen het
TCNet-tabblad van de bridge-applicatie.
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38.2. Deck configuratie
MagicQ ondersteunt vier DJ-decks tegelijk, maar deze kunnen van verschillende systemen
worden gemixt, in plaats van beperkt te zijn tot één enkel systeem. Zodra een protocol is
ingeschakeld, zou u de decks moeten kunnen selecteren uit de "DJ Deck A-D"-opties op het
tabblad MIDI / Timecode van het Setup-venster.

38.3. Audio venster
Het audiovenster heeft twee hoofdmodes om ofwel de status van de aangesloten DJsystemen te tonen, ofwel de status van de beattracking van de audio-invoer.
Het audiovenster kan worden geladen door het te selecteren in het menu "Window" op pcsystemen, of door op ALT+PAGE te drukken. De mode kan worden gewijzigd met behulp van
de twee soft-toetsen "View DJ Deck" en "View Beat Track".
In de DJ Deck-modus biedt dit venster een overzicht van de aangesloten en geconfigureerde
decks, met informatie over de track, positie, BPM, volume, VU-niveau en een overzicht van
de golfvorm. Merk op dat sommige DJ-systemen niet al deze informatie bieden, dus MagicQ
zal alleen informatie tonen waartoe het toegang heeft.

In de mode Audio Beat Track wordt een lopende golfvorm van de audio-invoer weergegeven
en worden de gedetecteerde beats als rode lijnen in de golfvorm weergegeven. Hiernaast
wordt ook een histogram weergegeven om het vertrouwen van het algoritme in elke BPMwaarde weer te geven. De piek wordt gebruikt om de BPM in MagicQ in te stellen. Het bereik
van BPM-waarden kan worden geconfigureerd met behulp van de encoder in het
audiovenster.
Hierdoor wordt de detectie beperkt tot het geselecteerde BPM-bereik. Dit is handig in het
geval dat er nummers zijn waarvan het algoritme een beat detecteert op twee of de helft van
de daadwerkelijke gewenste BPM.
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38.4. Timecode en level synchronisatie
Om het afspelen van een track met een Cue Stack in MagicQ te synchroniseren, moet u de
inkomende trackinformatie samen met de vereiste Cue Stack associëren. Om dit te doen,
laadt u de gewenste track zodat deze wordt weergegeven in het Audio Venster, gebruik dan
de Copy functie in MagicQ, selecteer uw Cue Stack als de bron, klik dan op de header van
het betreffende deck in het AudioWindow. Hiermee wordt de "DJ Track"-instelling op de Cue
Stack ingesteld die overeenkomt met de trackinformatie die we van het deck kunnen bepalen.
Sommige DJ-systemen bieden geen unieke track-ID's voor tracks, dus moeten we een unieke
ID genereren op basis van de artiestnaam en tracktitel. Zorg er daarom voor dat alle tracks
die u probeert te synchroniseren, allemaal unieke namen hebben binnen het relevante
systeem.
Om te voorkomen dat het DJ-deck synchroniseert met de tijdcode van de cue-stack, stelt u de
instelling "Track DJ Deck timecode" op het tabblad "Geavanceerd" in op "No".
Om de Cue Stack automatisch te laten activeren en releasen wanneer de track wordt geladen
en gelost van een deck, zet u de "Activate and Release on DJ System" instelling op "Yes"
onder de "Activate Release" instellingen van de Cue Stack. Indien ingeschakeld, zal dit de
Cue Stacks op dezelfde manier activeren als ze worden geactiveerd vanuit een execute, of
vanuit het Stack Store venster.
Afhankelijk van de "Crossfader Mode" optie binnen de MIDI / Timecode tab, zal de
geactiveerde Cue Stack ofwel op vol worden geactiveerd wanneer deze is ingesteld op "Cue
Stack 100% when actvef", of de crossfader en upfader niveaus volgen indien ingesteld op
"Cue Stack follows volume". Het volgen van de crossfader- en upfaderniveaus is alleen
beschikbaar op DJ-systemen die deze informatie extern verstrekken.

38.5. Beat tracking
Als een DJ-systeem is aangesloten, zal het actieve deck de bron zijn van het globale aantal
beats binnen MagicQ dat kan worden gebruikt met de "Audio beat step"-functionaliteit.
Wanneer in plaats daarvan een audio-ingang is geconfigureerd, worden de beats gebruikt om
intern een beat-count naar MagicQ te sturen.

38.6. Diagnostics
De status van de onderliggende verbindingen met de verschillende DJ-systemen kan worden
bekeken op het tabblad Setup, View System, View Status, DJ/Timecode. Dit geeft details
over de verbindingsstatus en IP's van verbonden systemen om te helpen bij het opzetten van
een nieuw systeem.
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39. Midi
Consoles kunnen MIDI gebruiken via de achteringang en uitgang DIN-aansluitingen. MagicQ
PC (Windows, Mac en Linux) kan USB- of virtuele MIDI-interfaces van derden gebruiken.
MagicQ kan MIDI Timecode (MTC), Notes on / off en Control Change (CC) berichten
verzenden en ontvangen.
MagicQ kan Beat Clock en MIDI Show Control (MSC) berichten ontvangen.
Ondersteunde MIDI-berichten
Product
MagicQ PC (demo mode)
MagicQ PC (met blauwe wing of interface
aangesloten)
MagicQ PC (met blauwe Rackmount Dongle)
MQ50 (2019)1
MQ70, MQ80, MQ500(M)1
MQ40(N)
MQ60, MQ70 (oude), MQ100 Pro 2014
MagicQ blauwe USB MIDI/Timecode box2
1

MIDI boodschappen
Geen
MTC, Beat clock
MTC, Beat clock, Noten, CC, MSC
Noten, CC, MSC
MTC, Beat clock, Noten, CC, MSC
Noten, MSC
Beat clock, Noten, MSC
MTC, Beat clock, Noten, MSC

Minimale firmwareversie van V1.25 wordt aanbevolen.

Gebruik van de MagicQ USB MIDI / Timecode box met MagicQ PC ontgrendelt bovendien
alle MIDI-functies via een USB of virtueel apparaat.
2

Een minimum MagicQ-versie van 1.8.6.5 wordt aanbevolen (voor consoles en pc's), vanwege
de verschillende MIDI-fixes en -verbeteringen in deze release.
MIDI wordt geconfigureerd in het SETUP-venster, VIEW SETTINGS -> Tabblad MIDITimecode. Op MagicQ PC, moet u ook het MIDI-apparaat selecteren in de Tools -> Virtual
(USB) MIDI Setup. . . menu bovenaan.

39.1. MIDI noten ontvangen
Om MIDI commando’s te ontvangen, stelt u eerst het MIDI In Type in via het Setup venster. U
kunt kiezen tussen “None”, “Any chan” en “Requested Chan”. Wanneer ingesteld op
“Requested Chan” dan is het gewenste kanaal geconfigureerd in het MIDI IN Chan veld.
Bij gebruik van MIDI noten, kunt u de Timecode op none plaatsen en dan zal het laatst
ontvangen MIDI commando getoond worden in de Status display.
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MIDI Autom events
MagicQ ondersteunt triggering van geautomatiseerde events via MIDI in het Macro, View
Autom venster.
Autom events kunnen ingesteld worden om playbacks, cue stacks, cues of andere events te
triggeren wanneer MIDI noten ontvangen worden.

MIDI Learn
Door in het EXECUTE-venster op encoder D te drukken, wordt de MIDI-leermode in- en
uitgeschakeld.
Als deze mode is ingeschakeld, wordt elk ontvangen MIDI-noot- of CC-bericht toegewezen
om de huidige geselecteerde execute box te triggeren (gebruik de cursortoetsen om de
geselecteerde box te wijzigen). Dit voegt items toe aan of vervangt deze in het venster
MACRO -> VIEW AUTOM.
In het MACRO -> VIEW AUTOM-venster, door op encoder X te drukken, wordt de MIDIleermode in- en uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, zal de momenteel geselecteerde
automatiseringsrij worden gewijzigd wanneer een MIDI-noot of CC-berichten worden
ontvangen.
MIDI Mapping tabel
MagicQ ondersteunt een custom MIDI mapping file voor gebruik i.p.v. de Autom events, dit
laat een grotere flexibiliteit en controle toe. Indien één van de Autom events ingesteld is om te
reageren op MIDI, dan wordt de MIDI mapping file genegeerd.
MagicQ gebruikt een tekst mapping file, miditable.txt in de MagicQ folder, om de MIDI
commando’s te converteren naar MagicQ seriële commando’s.
Een voorbeeld file midimap.txt is bijgevoegd, welke de Midi noten mapt naar de playbacks
PB1 tot PB34. Elke lijn in de file specificeert een ontvangen MIDI commando en dan de
mapping naar het seriële commando in geinverteerde commentaar “”.
Bijvoorbeeld, de eerste lijn in de standaard file is:
144,36"1t"
128,36"1u"
MagicQ controleert de ontvangen MIDI noot bytes om te kijken of de waardes overeenkomen.
Dus indien de MIDI boodschap overeenkomt met 144 36 dan zal het remote commando 1t
(test playback 1) uitgevoerd worden. Op een identieke manier voor de overeenkomst van 128
36, wordt het remote commando 1u (Untest playback 1) uitgevoerd.
Denk eraan dat test en untest zijn zoals activate en release, behalve dat deze de playback
forceren naar respectievelijk 100% en 0%.
Denk eraan dat om veiligheidsreden MagicQ het aantal playbacks dat kan aangestuurd
worden via MIDI en de remote protocols limiteert. Bij MagicQ consoles kan PB1 tot PB34
aangestuurd worden. Bij MagicQ PC kunnen PB1 tot PB10 aangestuurd worden.
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Gebruikers kunnen hun eigen MIDI conversie file "usermidimap.txt" gebruiken i.p.v. de
ingebouwde "miditable.txt". Dit voorkomt dat midi tabellen van gebruikers overschreven
worden bij het laden van een nieuwe software versie, aangezien enkel de "miditable.txt"
upgedate wordt bij software updates.
Geavanceerde MIDI mapping
Het is mogelijk om alle 3 MIDI boodschappen bytes te doen passen, inclusief de velocity
(snelheid). Zo bijvoorbeeld:
144,36,100”1t”
144,36,101”1u”
Dit zal playback 1 in test plaatsen wanneer noot on voor noot 36 met velocity 100 ontvangen
wordt en untest playback 1 wanneer noot on voor noot 36 met velocity 101 ontvangen wordt.
Om te springen binnen een cue stack i.p.v. testen/untesten van een playback, wijzigt u juist
het remote commando in de geïnverteerde commando’s:
144,36”1,10j”

// Jump naar Cue Id 10 in Playback 1

Vanaf MagicQ software versie 1.3.6.5 is het mogelijk om een noot of velocity (snelheid) te
onmiddellijk te mappen aan een remote commando door gebruik te maken van %01 voor de
noot en %02 voor velocity.
Dus het volgende commando zal uitkijken voor noot aan, noot 36 en dan de velocity
gebruiken om te springen naar een specifieke stap in de playback.
144,36”1,%02j”
144,36”82,%02H”
De %02 wordt vervangen met de ontvangen velocity, dus indien MagicQ het volgende
ontvangt:
144 36 50
Dan zal het volgende remote commando uitgevoerd worden:
1,50j
Wat springt naar Cue Id 50 in Playback 1
Voor de nieuwste lijst met remote commando’s kijkt u best in het hoofdstuk ChamSys Remote
Protocol commando’s.
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Standaard miditable.txt
144,36"1t"
128,36"1u"
144,38"2t"
128,38"2u"
144,40"3t"
128,40"3u"
144,41"4t"
128,41"4u"
144,43"5t"
128,43"5u"
144,45"6t"
128,45"6u"
144,47"7t"
128,47"7u"
144,48"8t"
128,48"8u"
144,50"9t"
128,50"9u"
144,52"10t"
128,52"10u"
144,53"11t"
128,53"11u"
144,54"12t"
128,54"12u"
144,55"13t"
128,55"13u"
144,56"14"
128,56"14u"
144,57"15t"
128,57"15u"
144,58"16t"
128,58"16u"
144,59"17t"
128,59"17u"
144,60"18t"
128,60"18u"
144,61"19t"
128,61"19u"
144,62"20t"
128,62"20u"
144,63"21t"
128,63"21u"
144,64"22t"
128,64"22u"
144,65"23t"
128,65"23u"
144,66"24t"
128,66"24u"
144,67"25t"
128,67"25u"
144,68"26t"
128,68"26u"
144,69"27t"
128,69"27u"
144,70"28t"
128,70"28u"
144,71"29t"
128,71"29u"
144,72"30t"
128,72"30u"
144,73"31t"
128,73"31u"
144,74"32t"
128,74"32u"
144,75"33t"
128,75"33u"
144,76"34t"
128,76"34u"

Het is mogelijk om te testen hoe MagicQ reageert op de Midi commando’s door het intypen
van de Midi boodschappen op het keyboard. Dit is alleen ondersteund wanneer een MagicQ
wing of interface aangesloten is. Bijvoorbeeld om het commando te testen
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Note On, note 36, velocity 127

Typ testmidi gevolgd door de boodschap op het keyboard zonder spaties tussen de Midi
waardes.
testmidi 144,36,127

39.2. Midi noten zenden
Om een MIDI commando uit te sturen, stelt u eerst het MIDI Out Type in via het Setup
venster. U kunt kiezen tussen “None”, “Any chan” en “Requested Chan”. Wanneer ingesteld
op “Requested Chan” dan wordt het gevraagde kanaal geconfigureerd in het MIDI Out Chan
veld.
Indien ingesteld op “Any chan” zal MagicQ elk MIDI commando uitzenden gespecificeerd in
het Cue Stack macro veld, ongeacht het kanaal gespecificeerd met behulp van het kanaal
gespecificeerd in de Cue Stack macro. Wanneer ingesteld op “Requested Chan” zal MagicQ
steeds de MIDI commando’s wijzigen alvorens deze te verzenden, zodanig dat ze op het
gevraagde MIDI kanaal verzonden worden.
MIDI commando’s worden decimaal ingegeven in het macro veld van de cue stack (Page
Right), gebruikmakend van het ‘N’ macro commando. Het is mogelijk het gespecificeerde
kanaal, in het MIDI commando, te overschrijven gebruikmakend van het MIDI Out Channel in
het Setup venster.

Midi note commando’s zijn 3 bytes lang, bestaand uit het commando (note on / note off),
gevolgd door de noot en de snelheid (velocity).
<commando> <note> <velocity>
MIDI-noten, Control Change, Program Change en Aftertouch-berichten worden ondersteund.
Het <commando> geeft het MIDI-berichttype aan, zie onderstaande tabel voor de
commandowaarden.
144
128
160
176
192
208
224

Note On
Note Off
Polyphonic Key Pressure (aftertouch)
Control Change
Program Change
Channel Pressure (aftertouch)
Pitch Bend Change

Bijvoorbeeld, om een midden C noot te sturen, stelt u het macro veld als volgt in:
N144,60,127

//Note 60 on velocity 127

N128,60,0

//Note 60 off

MagicQ accepteert zowel ‘N’ als ‘n’ om een MIDI commando te specificeren.
Het <commando> bestaat uit de bovenste 4 bits voor het commando - 144 voor noot On, 128
voor noot Off, toegevoegd aan de onderste vier bits voor het kanaal - 0 voor kanaal 1, tot 15
voor kanaal 16.
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Dus N144 is noot On kanaal 1. N145 is noot On kanaal 2. N128 is noot Off kanaal 1. N129 is
noot Off kanaal 2.
Patchen van MIDI kanalen
Sinds MagicQ v1.7.2.6, kan een speciale MIDI head gepatcht worden die MIDI data stuurt
wanneer de waarde van zijn kanaal wijzigt.
U kunt deze personality vinden in het PATCH – CHOOSE HEAD venster, onder Generic >
mqmidi. MIDI heads bevatten drie kanalen: Status, Data 1, Data 2, welke u toelaten MIDI
commando’s te sturen. Deze kanalen kunnen teruggevonden onder enocders A B C op
pagina 5 van het beam venster.
De waarde van het status kanaal bepaalt welke data kanalen gestuurd worden.
Er zal geen data gestuurd worden indien het status kanaal lager is dan 128 of de data
kanalen groter zijn dan 127, dit in overeenstemming met de MIDI specificaties. Voor meer
informatie betreffende de waardes die u kunt sturen, zie:
https://www.midi.org/specifications/item/table-1-summary-of-midi-message.
MIDI zal enkel en alleen verstuurd worden wanneer de kanalen wijzigen, daarom kunt u de
status op nul zetten en dan terug plaatsen voor het opnieuw uitsturen van de data. Als
alternatief kunt u een playback recorden met het status kanaal ingesteld op 0 en dit
permanent actief houden.
Indien u meerdere boodschappen moet sturen in één cue, dan kunt u meerdere mqmidi
heads patchen; heads met lagere headnummers zullen steeds eerst geprocessed worden.
Op deze manier, kunt u bijvoorbeeld, één Note On commando instellen en een ander op Note
Off commando.
Nota
Zenden van MIDI boodschappen met meer dan 2 bytes wordt niet ondersteund via deze
methode. Gebruik hiervoor eventueel de cue stack macro kolom.

39.3. MIDI problemen
De ChamSys MIDI interface kan eenvoudig getest worden gebruikmakend van de
midilooptest.shw. Deze show runt een 2-stap chase op playback 1 welke MIDI commando’s
uitstuurt overeenkomend met de activatie en release van playback 2.
•
•
•
•
•
•
•

Indien op een Pc, verbindt en stel de MIDI interface in
Sluit een MIDI kabel aan van de Out naar de In op de Interface
Stel MIDI In Type in op “Any chan”
Stel MIDI Out Type in op “Any chan”
Laadt de midilooptest.shw
Activeer Playback 1
Indien MIDI werkt dan zal Playback 2 elke seconde geactiveerd en gereleased
worden

Indien de loopback test werkt, maar de connectie met de externe apparaten werkt niet,
probeer dan actieve splitters toe te voegen, ofwel is de IN/THRU gekoppeld met het systeem
i.p.v. de OUT.
Denk eraan dat wij enkele problemen ondervonden hebben met signaal niveaus’s van
goedkope Pc MIDI dongles op 3,3V. Vanaf juli 2008 zijn onze interfaces aangepast om het
signaal ontvangen van deze devices te versterken.

39.4. MIDI Show Control
MagicQ ondersteunt MIDI show controle wanneer een ChamSys 2010 MIDI SMPTE interface
aangesloten is.
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MagicQ reageert op de GO, STOP, RESUME en TIMED GO commando’s.
Het effect van de MSC commando’s is bepaald door het MSC type. Dit wordt geconfigureerd
in het Setup venster – View Settings – MIDI/Timecode – Show Control Type. De opties zijn
Normal, cue stack 1 en Playback 1. Dit is vooral handig bij het integreren van bijvoorbeeld
een Strand console welke slecht 1 cue stack hebben en welke niet toelaten dat Show Control
commando’s geconfigureerd worden.
Wanneer ingesteld op Normal, dan zullen MSC commando’s Cues triggeren in de Cue Store
of cue stacks in de cue stack Store. MSC commando’s met twee parameters ‘Q number, Q
List) zullen cue stacks triggeren in de cue stack Store. MSC commando’s met één parameter
(Q number) zullen Cues triggeren in de Cue Store.
Wanneer ingesteld op cue stack 1 of Playback 1, dan zullen de commando’s effect hebben
op cue stack 1 of de cue stack opgeslagen in Playback 1.
MagicQ negeert de tijden in het TIMED GO commando en gebruikt de geprogrammeerde
tijden. GO en RESUME hebben hetzelfde effect.
ChamSys MIDI/SMPTE interfaces gebouwd voor oktober 2009 moeten upgegrade worden,
naar de laatste firmware, voor ondersteuning van de MIDI show control boodschappen.
Gelieve uw dealer/distributor te contacteren voor meer info.
MIDI Show control commando fomaat
Voor meer info betreffende het MSC protocols zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI_Show_Control.
MSC Commando’s hebben het volgende formaat:
F0 F7 <device_ID> 02 <command_format> <command> <data> F7
<device_ID> is F7 voor “all call” ID voor systeemwijde broadcasts.
<command_format> is 01 voor “Lighting”.
MagicQ ondersteunt de volgende commando’s in <command>:
•
•
•
•

01 GO
02 STOP
03 RESUME
04 TIMED_GO

Bijvoorbeeld:
F0 7F 7F 02 01 01 31 F7

// Go Cue 1 in de Cue Store

F0 7F 7F 02 01 01 32 30 F7

// Go Cue 20 in de Cue Store

F0 7F 7F 02 01 02 31 F7

// Stop Cue 1 in de Cue Store

F0 7F 7F 02 01 01 00 31 30 F7 // Go Cue Stack 10 in de Stack Store
F0 7F 7F 02 01 01 32 00 31 30 F7 // Go Cue 2 in Cue Stack 10 van de Stack Store
Het is mogelijk om te testen hoe MagicQ reageert op MSC boodschappen door de MIDI
boodschap in te typen op een klavier. Dit wordt enkel ondersteund wanneer aan MagicQ USB
interface of wing aangesloten is en wanneer uit Demo mode. Bijvoorbeeld om het volgende
commando te testen:
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F0 7F 7F 02 01 01 31 F7
Typt u testsysex gevolgd door de boodschap op het klavier in zonder de eerste F0 en zonder
spaties tussen de MIDI waardes.
Testsysex 7F7F02010131F7

39.5. Midi Beat Clock
Midi Beat Clock vereist een MIDI/SMPTE interface met versie 4 firmware. MagicQ Pro 2014,
MagicQ MQ60, MQ70, MQ80 en MQ500’s hebben ingebouwde Midi Beat Clock
ondersteuning.
Wanneer MagicQ een MIDI beat clock boodschap ontvangt, toggelt het de remote trigger
input alsof de remote trigger input gesloten of verbroken wordt.
Stel Remote Trigger tyep in op “MIDI Beat” om een remote trigger te krijgen elke MIDI Beat of
“MIDI Beat Half” of “MIDI Beat Qtr” om triggers voor halve of 1/4e noten.
Remote input kan gebruikt worden op verschillende manieren door het instellen van Setup,
View Settings, Ports, Remote Trigger Action, inclusief “Audio Bump” en “Tap to Time sel PB”.

39.6. MagicQ USB MIDI/Timecode box firmware versies
3
4
5
6
7
8

SMPTE drop frames probleem opgelost
Ondersteuning voor Midi Beat clock toegevoegd
Incorrecte timecode config opgelost
Midi noot input channel filtering probleem opgelost
Midi timecode genereert flags probleem opgelost
LTC decodeer probleem na LTC genereren opgelost
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40. Timecode ondersteuning
MagicQ ondersteunt zowel timecode decodering als timecode generatie.
MagicQ MQ70, MQ80, MQ100 Pro 2014 en MQ500 consoles bieden ingebouwd
ondersteuning voor Timecode.
MagicQ consoles bieden geen timecode ondersteuning via 3e partij USB MIDID interfaces of
via de phone (rca) interfaces op MagicQ consoles.
Voor MQ80, MQ100 en MQ500 bevelen we een gebalanceerde input aan. Voor MQ70 kan
het gebalanceerd of ongebalanceerd zijn.
Voor MagicQ PC/Mac systemen kan MID en timecode ontvangen worden door gebruik te
maken van een externe MagicQ MIDI/Timecode interface of een 3e partij USB/virtuele MIDI
interfaces. Timecode en MIDI beat klok worden enkel ondersteund door 3e partij USB/virtuele
MIDI wanneer een MagicQ Wing of interface aangesloten is. Midi noten worden enkel en
alleen ondersteund wanneer op een 3e partijs USB/virtuele MIDI interface wanneer een
ChamSys Rack mount dongle aangesloten is. Voor timecode raden wij de Adrem oplossing
TC1 timecode reader aan (http://www.adrem-solutions.com).
MagicHD kan ook gebruikt worden als een timecode inputbron voor MagicQ systemen die
tiemcode ondersteunen.
Cue stacks kunnen ingesteld worden om Cues te triggeren volgens de ontvangen timecode
van externe bronnen via SMPTE of MIDI timecode. Zij kunnen eveneens ingesteld worden
om de interne timecode bron te gebruiken, welke gestart wordt vanaf 0:0:0 wanneer de cue
stack geactiveerd wordt.
Zie Timecode cue stacks.
Automation events kunnen getriggered worden via timecode.

40.1. Timecode ontvangen
MagicQ ondersteunt ontvangst van lineaire (LTC) timecode en MIDI timecode

Stel Timecode decode in op LTC, MIDI, Art-Net of Internal MagicHD afhankelijk van de
timecodebron. Timecode generatie moet ingesteld te worden op None.
Het timecode type kan ingesteld worden op EBU-25, SMPTE30, NTSC30 en Film24.
Wanneer de ChamSys MIDI/SMPTE module aangesloten is, zal de status display de huidige
timecode tonen, welke ontvangen wordt van de module.
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De timecode continue frames is het aantal frames om de interne regeneratie van de timecode
verder te zetten indien het signaal verbroken wordt. Na deze tijd zal de timecode bevroren
worden tot wanneer er opnieuw een signaal ontvangen wordt.

Timecode kan getriggered worden van een externe timecode bron gebruikmakend van de
optionele ChamSys MIDI/SMPTE module, of het kan runnen van de interne timecode bron.
Om een cue stack te triggeren via externe timecode, stelt u de “External time code” optie in
via de cue stack options.

40.2. Timecode van Winamp
Op een PC kan timecode ontvangen worden van Winamp i.p.v. een MagicQ MIDI/SMPTE
interface. De PC moet een MagicQ wing of een MagicQ interface aangesloten hebben, of
verbonden zijn via een netwerk met een Magicq console. Indien verbonden via netwerk,
controleer dan in Setup, View System, View Status, Net Consoles dat MagicQ PC de MagicQ
console kan zien. De console dient status [03c3] te raporteren. Indien de console niet kan
gezien worden, controleer dan dat MagicQ (mqqt.exe) niet geblokeerd wordt door een firewall
zoals Windows Defender.
Patch een Winamp personality in MagicQ (winamp_winamp.hed). Indien er geen Winamp
personality in de show file gepatcht is, dan zal MagicQ geen verbinding maken met Winamp.
Wanneer MagicQ een Winamp personality gepatcht heeft, zal Magic de draaiende instantie
van Winamp detecteren en automatisch verbinding maken. Er dient niets geconfigureerd te
worden in Winamp.
Stel de Timecode decode in op Winamp, de ontvangen timecode zal getoond worden in het
status venster, voorafgegaan door “WTC”.
Wanneer een file afgespeeld wordt in Winamp, zal de timecode starten met lopen.
Winamp start standaard de eerste track met 1/0/0 i.p.v. 0/0/0, maar dit is afhankelijk van hoe
u de track instelt in Winamp.
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40.3. Timecode van MagicHD
MagicHD kan een tijdcode uitsturen voor de huidige spelende video, ofwel via Art-Net ofwel
direct 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.
Als u MagicHD en MagicQ gebruikt op dezelfde PC, dient u “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 Art-Net.
Als u MagicHD gebruikt als standalone player, in netwerk met een MagicQ systeem (console
of PC), stel dan “Tiemcode Generation” in op “Art-Net”.
Als u MagicHD gebruikt als standalone player, zal MagicHD altijd uitsturen via Art-Net 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).

40.4. Timecode simulator
MagicQ bevat 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.

40.5. Genereren van timecode
MagicQ kan ook master timecode zijn. Timecode generatie heeft prioriteit op Timcode
Decode, dus activeer enkle en alleen Timecode Generatie indien nodig.
Stel Timecode Generation in op LTC of MIDI, decode dient ingesteld te zijn op None.
Er zijn speciale macroveld commando’s om timecode mastering te activeren en de timecode
in te stellen.
W<enable>
Q<timecode>

Enable /disable timecode genereren (1 voor enable, 0 voor disable)
Stel de huidige timecode in (activeert tevens het genereren van timecode)

Bijvoorbeeld om de timecode in te stellen op 0/01/00:0
Geeft u Q100 bij de cue stack macro.
Belangrijk
MagicQ-consoles genereren tijdcode in hardware, en u moet een Y-splitkabel (met
LTC) of MIDI-splitter gebruiken als u wilt dat MagicQ deze tijdcode ziet.
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40.6. Timecode re-transmit
De LTC of MIDI timecode ontvangen van een ChamSys MIDI/SMPTE interface of van
Winamp kan heruitegstuurd worden over het netwerk als Art-Net timecode.
Dit kan dan ontvangen worden door om het even welke MagicQ consoles op het netwerk, zelf
indien deze geen MIDI/SMPTE interface heeft, stel juist het timecode input type in op Art-Net.
Voor MagicQ PC/Mac systemen moet het ontvangende systeem een MagicQ Wing of MagicQ
interface aangesloten hebben, om Art-Net timecode te kunnen ontvangen, maar het hoeft
geen MagicQ MIDI/SMPTE interface te zijn.
PC/Mac systemen met Winamp moeten een MagicQ Wing of MagicQ interface aangsloten
hebben om ontvangst van timecode mogelijk te maken via Winamp.
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41. Gebruik van de remote trigger input bij MagicQ

De MagicQ PC Wing, MagicQ Maxi Wing en MagicQ consoles ondersteunen een remote
input via de achterzijde, welke kan gebruikt worden voor trigger functies in MagicQ via een
extern toestel of switch.
De remote trigger kan gebruikt worden voor het triggeren van cues in Cues, om playbacks te
laten flashen, als master GO toets of als ADD/SWAP selector.

41.1. Aansluitingen MagicQ consoles, MagicQ PC Wing Compact en MagicQ
Maxi Wing
Op de MagicQ consoles is de remote input voorzien via een standaard 4 pin mini DIN
connector.
bekeken van soldeerzijde van plug
De connecties zijn (in de volgorde zoals ze fysisch verschijnen op de connector):
2

0V en massa toestel

4

Optisch geïsoleerde ingang – negatief

3

Optisch geïsoleerde ingang – positief

1

Voedingsspanning – positief (5 volt, stroom begrensd)

De remote ingang kan gebruikt worden om een extern signaal te ontvangen via de optisch
geïsoleerde ingangen, of hij kan verbonden worden met een extern bekabelde switch. Om
een extern signaal te ontvangen koppelt u het + signaal aan pin 3 en het – signaal aan pin 4.
Wanneer gebruikt als extern optisch geïsoleerde ingang, dan is het max. continue
spanningsbereik 24V DC.
Wanneer verbonden met een externe switch, link pin 2 en 4. Sluit dan de externe switch aan
via de pinnen 3 en 1.
De voedingsspanning van Pin 3 is 5v op MQ50, MQ70, MQ80, MQ500 en PC Wing Compact.
Op MQ60's, MQ100-serie consoles en Maxi Wings is dit 12-13v.

41.2. Aansluitingen (originele) PC Wing
De remote input is voorzien via een standaard 5 pin 180° DIN connector.

De connecties zijn (in de volgorde zoals ze fysisch verschijnen op de connector):
3

0V en massa toestel

5

Optisch geïsoleerde ingang – positief

2

Voedingsspanning – positief (5 volt, stroom begrensd)

4

Optisch geïsoleerde ingang – negatief

1

0V en massa toestel (identiek als 3)
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De remote ingang kan gebruikt worden om een extern signaal te ontvangen via de optisch
geïsoleerde ingangen, of hij kan verbonden worden met een extern bekabelde switch. Om
een extern signaal te ontvangen koppelt u het + signaal aan pin 5 en het – signaal aan pin 4.
Wanneer gebruikt als extern optisch geïsoleerde ingang, dan is het max. continue
spanningsbereik 24V DC.
Wanneer verbonden met een externe switch, link pin 4 en 1. Sluit dan de externe switch aan
via de pinnen 2 en 5.

41.3. Activeren van de remote input in MagicQ
In het View Settings venster van het setup venster drukt u page down tot aan de Port
Settings. Stel Remote Trigger Type in en Remote Trigger Action. Het remote trigger type kan
ingesteld worden als NONE, MAKE, of BREAK, afhankelijk van het soort switch u
aangesloten hebt, zijnde een maak of een verbreekcontact. Bij gebruik van een extern
signaal, wordt het type triggering bepaald wanneer het spanningsverschil positief is.
De remote trigger actie, bepaalt welke actie dient genomen te worden door MagicQ wanneer
een remote ingangssignaal is gedetecteerd. De opties zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NONE
CURRENT PLAYBACK GO
CURRENT PLAYBACK FLASH
ADD/SWAP
SWAP
DBO
WING1 PB1 GO
WING1 PB1 FLASH
WING1 PB12 GO
WING1 PB12 FLASH
PB10 GO
PB10 FLASH
AUDIO BUMP
TAP TO TIME

Wanneer ingesteld op NONE, zal er geen speciale actie ondernomen worden bij het activeren
van de remote ingang. Alhoewel de remote input nog steeds kan gebruikt worden in cue
stacks voor het triggeren van specifieke cues door het instellen van het HALT veld in de cue
stack op REMOTE. De cue zal dan wachten tot de remote trigger gedetecteerd wordt
alvorens de de cue uit te voeren.
Wanneer ingesteld op SWAP, worden playbacks ingesteld op SWAP mode wanneer het
remote signaal gedetecteerd wordt. Dit kan met een voetschakelaar gebruikt worden om
tijdelijk de swap mode in te schakelen.
WING1 PB1 GO en WING1 PB1 FLASH zijn voorzien als een alternatief voor de current
playback GO en FLASH. Dit laat toe, bijvoorbeeld, een rook machine in te stellen op WING1
PB1 en te triggeren via de remote input.
AUDIO BUMP laat gebruik van remote triggering toe, op dezelfde manier als bij het
ontvangen van audio. Elke cue stack ingesteld op “Audio bumps Go/FX” zal naar de volgende
stap springen, telkens de remote input getriggerd wordt.
TAP TO TIME wijzigt de snelheid van de op dat moment geselecteerde playback.
In Setup, View System, View Status is er een teller voor het aantal maal dat de remote input
geschakeld is, sinds het systeem gestart werd. Dit laat toe dat MagicQ kan tellen hoeveel
maal een event plaats gevonden heeft, zoals klanten die op een toets drukken of een
presentatie sequence starten.
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42. 10Scene
MagicQ v1.8.9.0 ondersteunt SnakeSys 10Scene Wall Plates en SnakeSys 10Scene
Gateways, waardoor tot 50 verschillende zones van 10Scene werking en trigger-ingangen
mogelijk zijn. Opmerking 10Scene Gateways en wandplaten ontgrendelen MagicQ pcsystemen niet vanuit de demo-modus, die nodig is om 10Scene op pc-systemen te gebruiken.
10Scenes kunnen werken in een eenvoudige mode met minimale configuratie, of in een
uitgebreide mode 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 actie-instelling 10Scene instellen aangezien dit een console-instelling is en wordt niet
ingesteld bij het laden van de show.

42.1. 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
ChamNet-apparaten 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 andere ChamNet-ID.
Elke 10Scene Gateway heeft twee 10Scene-poorten. Elke 10Scene-poort ondersteunt
maximaal tien 10Scene-wandplaten en één enkele externe ingangstrigger. Het is mogelijk om
de 10Scene Wall Plates en de externe ingangstrigger tegelijkertijd te gebruiken.
De 10Scene-poorten op de 10Scene Gateway hebben de volgende pinnen, van links naar
rechts gezien vanaf de voorkant:
Pin 1: 12V
Pin 2: Triggeringang (accepteert 0 tot 5V of sluit contact)
Pin 3: 10 Scene-protocol
Pin 4: 10Scene-protocol
Pin 5: aarde (0V)
Om verbinding te maken met 10SCene Wall Plates, moeten pinnen 1, 3, 4 en 5 worden
aangesloten.
Om de triggeringang te gebruiken, verbindt u deze met een schakelaar tussen pin 2 en 5.

42.2. 10Scene Wall plates
10Scene-wandplaten hebben de volgende pinen bij het kijken in de connector.
Pin 1: 12V
Pin 2: 12V
Pin 3: 10Scene-protocol
Pin 4:10 Scene-protocol
Pin 5: aarde (0V)
Pin 6: aarde (0V)
Pin 7: aarde (0V)
Het is alleen nodig om verbinding te maken met pin 1, 3, 4 en 7. Pin 2 is intern verbonden
met pin 1. Pin 6 is intern verbonden met pin 7.
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Elke 10Scene-wandplaat, wanneer deze is vervaardigd, heeft een ID die wordt gebruikt om
deze aan een specifieke zone te koppelen. Als er maar één zone in gebruik is, worden zoneID's niet gebruikt.
De ID is een in de fabriek toegewezen ID in het bereik 32768 tot 61439. Gebruikers kunnen
het ID wijzigen in een willekeurig nummer tussen 1 en 10000. Alle andere ID's zijn
gereserveerd.
Om de ID te wijzigen, moet de 10Scene Wall Plate aangesloten zijn op een MagicQ systeem
met 10Scene Gateway ondersteuning ingeschakeld. In Setup, View Settings, Ports zet
10Scene op Inbuilt en Gateway.
In MagicQ worden 10Scene Wall Plates beheerd via het Macro venster, View Autom, View
10Scene. Er wordt een lijst met gedetecteerde 10Scene-wandplaten weergegeven, samen
met hun huidige ID en firmware.
Om een 10Scene-wandplaat te identificeren, verplaatst u de cursor naar de gewenste rij en
drukt u op ENTER in kolom 1. Hierdoor worden alle knoppen op de 10Scene rood. Druk
nogmaals op ENTER om de identificatie te stoppen, of druk op ENTER op een andere
10Scene om in plaats daarvan die 10SCene te identificeren.
Om de ID's van individuele wandplaten te controleren, drukt u op de softtoets PROG
10SCENE. Dit zet alle 10Scene-wandplaten in een mode waarin ze hun ID weergeven als
een reeks cijfers. De reeks begint met alle knoppen blauw en verlicht vervolgens elke LED
voor elk cijfer. Knoppen 1 t / m 9 staan voor de cijfers 1 t / m 9 en 10 staan voor 0. Druk
nogmaals op PROG SCENE om deze mode terug te verlaten en naar normale werking terug
te keren.
Om de ID van de 10Scene te wijzigen, moet u deze eerst terugzetten naar de fabrieks-ID als
deze eerder is gewijzigd. Druk op PROG 10SCENE om de programmeermode te openen,
druk vervolgens op de RESET ID-knop en bevestig ja. De 10Scene zou nu moeten
veranderen en zijn fabrieks-ID weergeven.
U kunt ook op PROG 10Scene drukken en op de 10Scene-wandplaat die u wilt resetten naar
de fabrieksinstellingen, de knoppen 2, 4, 7 en 9 tezamen kort indrukken. De 10Scenewandplaat keert dan terug naar de fabrieks-ID en geeft de fabrieks-ID weer.
Als u alle aangesloten 10Scene-wandplaten wilt resetten, drukt u in plaats daarvan op SHIFT
en RESET ALLE IDS, en alle 10Scene-wandplaten worden gereset en tonen dan hun
originele fabrieks-ID's.
Om een individuele 10Scene te programmeren, gaat u naar de PROG 10SCENE-mode en
houdt u op de 10Scene Wall Plate de knoppen 1, 5, 6 en 10 tezamen kort ingedrukt. De
10SceneWall Plate zou moeten veranderen naar allemaal blauwe knoppen. Voer nu de
gewenste nieuwe ID in met behulp van de knoppen op de 10Scene Wall Plate. U kunt
maximaal 5 cijfers invoeren. Het is niet nodig om voorloopnullen in te voeren - dus om
bijvoorbeeld de 10Scene-wandplaat op ID 1 te programmeren, drukt u gewoon op 1, om naar
ID 23 te programmeren, drukt u op 2 en vervolgens 3. Na twee seconden zal de 10Scene zijn
ID opnieuw programmeren en als dit lukt, wordt de nieuwe ID weergegeven.
Als een ongeldige ID wordt ingevoerd of als er niet binnen 20 seconden op een knop wordt
gedrukt, worden alle LED's kort rood om een fout aan te geven en keren vervolgens terug
naar het weergeven van de huidige ID.
In de programmeermode kan elke 10Scene-wandplaat, die de oorspronkelijke fabrieks-ID
heeft, worden geprogrammeerd met een nieuwe ID. Het is niet nodig om de
programmeermode te openen en te verlaten. Houd er echter rekening mee dat als een ID
onjuist is ingesteld, deze eerst moet worden gereset naar de fabrieksinstelling voordat u naar
de juiste ID verandert.
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Als alle programmering is voltooid, verlaat u de programmeermode door nogmaals op PROG
10SCENE te drukken.

42.3. 10Scene enable
Om 10Scene Wall Plates in te schakelen, stelt u de 10Scene-activering in Setup, View
Settings, Ports in op Inbuilt en Gateway of Inbuilt, Gateway, Remote.
Indien ingesteld op disabled, is er geen communicatie met 10Scenes-wandplaten en remotes.
10Scene-zones kunnen nog steeds intern worden gebruikt via automatiseringen en macro's
als de 10Scene-actie of 10Scene-zones zijn geconfigureerd.

42.4. 10Scene actie
De actie 10Scene wordt geconfigureerd in Setup, View Settings, Ports, 10Scene action.
PB1 tot 10
Exec 1
Exec 1 Multi
Exec 1 Groups

Exec Grids
Custom

Alle 10Scenes besturen PB1 tot PB10
Alle 10Scenes besturen Exec Grid 1, items
1 tot 10
10 Scènes met zone-ID's 1 tot 10 besturen
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 met de naam
van de zone-ID om te bepalen welke heads
ze besturen.
10 Scènes besturen Exec Grids - Zone ID 1
bestuurt Exec Grid 1, Zone ID2 bestuurt
Exec Grid 2, enz.. .
De actie voor elke zone wordt afzonderlijk
geconfigureerd met behulp van de velden
Type, P1 en P2 in Macro, View Autom, View
Zones

De status van de zones wordt weergegeven in Macro, View Autom, View Zone. Het veld
Zonetype in dit venster moet worden ingesteld op "Action" voor alle zones, behalve wanneer
u custom actie gebruikt.
PB1 tot 10
Alle 10SceneWall-platen besturen PB1 tot PB10. Door op een 10Scene-knop te drukken,
wordt de playback op 100% geactiveerd. Door nogmaals op te drukken, wordt de playback
gereleased.
De 10Scene ID wordt niet gebruikt. Ongeacht hun ID besturen alle 10Scene Wall Plates
respectievelijk de 10 playbacks of de eerste 10 items op Exec Grid 1. De ID's kunnen op de
fabrieksinstellingen blijven staan.
Exec 1
Alle 10Scene Wall Plates besturen items 1 tot 10 in Exec Grid 1. Het indrukken en loslaten
van een 10Scene-knop heeft hetzelfde effect als het indrukken en loslaten in het Executevenster. Items in het venster Execute kunnen worden ingesteld om te schakelen (normaal) of
flash.
De 10Scene ID wordt niet gebruikt. Ongeacht hun ID besturen alle 10Scene Wall Plates
respectievelijk de 10 playbacks of de eerste 10 items op Exec Grid 1. De ID's kunnen op de
fabrieksinstellingen blijven staan.
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Exec 1 Mult
Alle 10Scene Wall Plates besturen Exec Grid 1 met de Zone ID die bepaalt welke items
worden bestuurd. Zone-ID1 regelt item 1 tot 10, Zone ID2 regelt 11 tot 20, etc.. .
Standaard wordt de ID van de 10Scene Wall Plates rechtstreeks toegewezen aan de Zone ID
waarbij ID1 tot ID50 wordt ondersteund - Wall Plate ID1 komt overeen met Zone 1, Wall Plate
ID2 komt overeen met Zone 2. De mapping van ID's kan worden gewijzigd door de Min en
Max. Velden in de zonegegevens.
ID 10000 wordt ook ondersteund om alle zones te besturen. Een muurplaat met deze ID geeft
een actieve knop weer als die knop actief is op een van de zones 1 tot 10 en er is een
muurplaat voor 10 scènes gedetecteerd voor die zone of een groep die voor die zone is
ingesteld. Wanneer een knop wordt ingedrukt op die muurplaat, als die knop actief is op een
van de zones 1 tot 10, dan worden alle items voor die knop gedeactiveerd, anders worden
alle items voor die knop geactiveerd. Als u bijvoorbeeld op knop 2 drukt, wanneer Exec Grid
item 12 actief is, worden Exec Grid items 2,12,22,32,42,52,62,72,82,92 allemaal gereleased.
Exec 1 Groups
MagicQ zorgt voor activering van de Cues in de Exec Grid 1 op basis van groepen. MagicQ
behandelt het converteren van de Cues om alleen de heads te beïnvloeden in de specifieke
groep voor de zone. Cues worden uitgebreid met alle heads in de groep om het
programmeren eenvoudig te maken en het systeem uitbreidbaar te maken zonder dat cues
opnieuw moeten worden geprogrammeerd.
Groepen moeten worden aangemaakt voor elke zone met de groepsnamen die het woord
"Zone" bevatten, gevolgd door de zone-ID - bijvoorbeeld "Zone 1", "Zone2".
Hoofdlettergebruik doet er niet toe. Er kunnen meer gegevens achter de zonegegevens
staan, zoals "Zone 1 Room 21" - dit is handig voor de 10Scene-app die zonenamen
weergeeft.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er slechts één groep is met elke zone-ID - als u
meerdere groepen heeft, b.v. twee groepen met de naam "Zone 1", dan zal het de groep met
de hoogste groeps-ID gebruiken.
Standaard wordt de ID van de 10Scene Wall Plates rechtstreeks toegewezen aan de Zone ID
- waarbij ID1 tot ID50 wordt ondersteund - Wall Plate ID1 komt overeen met Zone 1, Wall
Plate ID2 komt overeen met Zone 2. De mapping van ID's kan worden gewijzigd door de Min.
en Max velden in de Zone data.
ID 10000 wordt ook ondersteund om alle zones te besturen. Een muurplaat met deze ID geeft
een actieve knop weer als die knop actief is op een van de zones 1 tot 50 en er is een
muurplaat voor 10 scènes gedetecteerd voor die zone of een groep die is ingesteld voor die
zone. Wanneer een knop wordt ingedrukt op die muurplaat, als die knop actief is op een van
de zones 1 tot 50, worden alle items voor die knop gedeactiveerd, anders worden alle items
voor die knop geactiveerd. Als u bijvoorbeeld op knop 2 drukt, wordt Exec Grid item 2
geactiveerd en vrijgegeven voor alle zones.
In deze mode wordt Exec Grid 1 in het Execute-venster niet actief weergegeven, aangezien
er meerdere verschillende exemplaren van de Exec Grid 1 in actie zijn, één voor elke Zone
(Groep). Het is mogelijk om de status van een bepaalde zone te zien in Macro, View Autom,
Vieww Zones. In deze mode activeren van items 1 t / m 10 in Execute Grid 1 door het
drukken in het venster of door macro's / automs te gebruiken, zal de originele Cue activeren
met al zijn heads, onafhankelijk van de activering van de afzonderlijke zone-kopieën - daarom
kan het zijn dat je zowel het origineel Exec grid 1 item en de kopie tegelijkertijd actief krijgt.
Merk op dat MagicQ converteert van de originele Cue naar de Group met behulp van een
intelligente kopie. De originele Cue hoeft de Heads van de nieuwe Group niet te bevatten - © Copyright AVL 2022 -
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MagicQ zal proberen alle attributen van andere heads in de originele Cue te kopiëren. Dit is
handig wanneer elke Zone verschillende soorten fixtures heeft.
Bij gebruik van meerdere verschillende fixture-types, is het aan te raden om alle vereiste
attributen in de originele Cue te programmeren voor elk head-type in plaats van te vertrouwen
op standaard attributen - b.v. begin met programmeren met LOCATE. Dit voorkomt dat
MagicQ attributen kopieert die niet in de originele Cue zitten van andere fixtures die wel in de
originele Cue zitten.
Exec grids
De 10Scene-wandplaten werken in zones waarbij elke zone de items 1 tot 10 van een
execute grid bestuurt. Zone 1 regelt Grid 1, Zone 2 regelt Grid 2.
Standaard wordt de ID van de 10Scene Wall Plates rechtstreeks toegewezen aan de Zone ID
- waarbij ID1 tot ID50 wordt ondersteund - Wall Plate ID1 komt overeen met Zone 1, Wall
Plate ID2 komt overeen met Zone 2. De mapping van ID's kan worden gewijzigd door de Min.
en Max velden in de Zone data.
ID 10000 wordt ook ondersteund om alle zones te besturen. Een muurplaat met deze ID geeft
een actieve knop weer als die knop actief is op één van de zones 1 tot 50 en er is een
muurplaat 10Scene gedetecteerd voor die zone of een groep die voor die zone is ingesteld.
Als een knop op die wandplaat wordt ingedrukt en die knop actief is op een van de zones 1
tot 50, worden alle items voor die knop gedeactiveerd, anders worden alle items voor die
knop geactiveerd. Als u bijvoorbeeld op knop 2 drukt, wordt item 2 geactiveerd en gereleased
voor alle Execute Grids 1 tot 50.
Custom
Als 10Scene action is ingesteld op Custom, wordt de functie van de Zone bepaald door het
veld Type.
Als deze is ingesteld op Playback, bestuurt de Zone 10 playbacks, beginnend bij de
weergave gespecificeerd door P1.
Indien ingesteld op Exec Grid, zal de Zone items 1 tot 10 van het Exec Grid besturen met
Grid ID ingesteld door P1.
Indien ingesteld op Action, zal de Zone niets regelen.

42.5. Manuele zone configuratie
Zone mode
De zonestatus bepaalt hoe de zone wordt geconfigureerd. Indien ingesteld op Auto, wordt de
Zone volledig bestuurd in overeenstemming met de actie die is gespecificeerd in de 10Scene
Acrtion optie in Setup, View, Settings, Ports. Er kunnen geen zonespecifieke gegevens
worden geconfigureerd.
Indien ingesteld op Manual, wordt de Zone geconfigureerd met de gegevens die voor die
Zone zijn gespecificeerd, inclusief de Zone Naam, Zone Status, Zone Type, Min ID, Max ID,
Wachtwoord, Toegangscode, Zone Switch, Join Zone en Join Status.
Zone Status
Een zone kan tijdelijk worden in- en uitgeschakeld. Indien uitgeschakeld, worden de knoppen
op alle 10 scènes voor die zone gedeactiveerd en hebben macro- en
automatiseringsopdrachten voor die zone geen effect.
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Als de zonestatus is ingesteld op Auto, is de zone altijd ingeschakeld.
Zone Name
Elke zone kan een naam hebben die intern en op de externe app wordt weergegeven.
Als er geen zonenaam is ingesteld en de zoneactie Exec 1 Groups of Exec 1 Multi, en er een
groep is met de naam die begint met "Zone", dan wordt deze gebruikt als de zonenaam - bijv.
"Zone 2 Rm 5" zou worden gebruikt voor de naam Zone 2.
10Scene ID min en max
Elke zone kan worden bestuurd door een reeks van 10Scene-wandplaten met verschillende
10Scene-ID's - voer een minimum en een maximum bereik in voor de 10SCene ID. Het
minimum moet op minimaal 1 worden ingesteld om te kunnen werken.
Als er geen minimum of maximum is gespecificeerd, wordt de zone bestuurd door de
10Scene-wandplaat met ID ingesteld op de zone-ID - bijv. 10Scene ID2 bestuurt Zone 2.
Wanneer minimale en maximale bereiken in gebruik zijn, is het niet nodig om de 10Scene
Wall Plate ID aan de Zone ID te koppelen - 10Scene Wall Plate ID's in het bereik van 1 tot
9999 kunnen worden gebruikt.

42.6. Password
Het wachtwoord wordt gebruikt op de externe app om toegang te krijgen tot de zone.
In handmatige mode kan aan elke zone een wachtwoord worden toegewezen.
In de andere modes ontvangen de zones een wachtwoord van alle gebruikers met
wachtwoorden die op het systeem zijn ingesteld (in Setup, View System, View Users) en
deze wachtwoorden kunnen voor elke zone worden gebruikt.
In alle modes kunnen gebruikers die een gebruiker op de console hebben ingesteld met
wachtwoordautorisatie, ook hun hoofdwachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot elke
zone.
Gebruikers die een gebruiker hebben ingesteld op de console van level Programmer met
wachtwoord autorisatie (Setup, View System, View Users) kunnen dit wachtwoord gebruiken
voor de "All Zones" zone om alle zones tegelijkertijd te besturen.
Vanaf v1.9.2.2 is MagicQ verbeterd om vergrendeling van showbestanden te bieden via
console user wachtwoorden - versie 1.5 van de 10Scene-app is vereist om automatisch
inloggen met QR-codes in de Zones mogelijk te maken.

42.7. Passcodes
In de handmatige mode kan een toegangscode worden toegewezen aan een zone. Als een
wachtwoord is toegewezen, zullen alle knoppen van de 10Scene Wall Plates in die zone zijn
uitgeschakeld totdat de wachtwoordcode is ingevoerd. Zodra de toegangscode voor een zone
is ingevoerd, tonen de 10Scene-wandplaten, in die zone, allemaal de zonestatus en wordt er
op knoppen gedrukt om de status te wijzigen. Na 20 seconden inactiviteit wordt de zone weer
vergrendeld en worden alle 10Scene-wandplaten weer uitgeschakeld.
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om enkele 10Scene-wandplaten in een
gecontroleerde zone te hebben met een wachtwoord en andere zonder. De 10 scènes
moeten dan worden opgesplitst in 2 verschillende zones, de ene met een toegangscode, de
andere zonder, en de zones moeten worden ingesteld om dezelfde items te besturen - bijv.
hetzelfde Execute Grid and Group.
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Toegangscodes zijn niet beschikbaar in de eenvoudige modi.

42.8. Joining zones
Als de actie 10Scene is ingesteld op Exec 1 Groups, Exec 1 Multiple, Exec Grids of wanneer
zones individueel 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
samengevoegd.
In handmatige mode kan elke zone worden samengevoegd met elke andere zone door de
vereiste zone in te stellen in het veld Join Zone en de Zone Switch in te stellen op Joined.
Bij gebruik van Exec 1-groepen kan een zone alleen worden toegevoegd aan de vorige zone
- d.w.z. Zone 2 kan worden samengevoegd met Zone 1, Zone 3 kan worden samengevoegd
met Zone 2. Het veld Zone Switch wordt gebruikt om deel te nemen aan deze zone.
In handmatige mode kan het samenvoegen van zones tijdelijk worden in- en uitgeschakeld
voor elke zone.
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 van Type Remote in en met Functie ingesteld op Zone Switch.
Bij het samenvoegen en scheiden van zones wordt de status joined/gescheiden van zone
behouden en uitgebreid naar de nieuw toegetreden 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 toegevoegd aan de Execute-vensters - ASSIGN SPECIAL,
selecteer 10SCENE ZONE en voer de Zone ID in. Het Zone Switch-item in het Executevenster 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 zoneschakelaar.

42.9. 10Scene remote triggers
MagicQ ondersteunt de 10Scene remote triggers van de 10Scene gateways in het Autom
venster. Voeg een nieuwe Autom toe met type Remote en stel de ChamNet ID van de
Gateway in P1 en het remote triggernummer (1 of 2) in P2.

42.10. 10Scene Remote app
MagicQ bevat een 10Scene remote app voor gebruik op Android, iOS, Windows en MacOS
die een eenvoudig te gebruiken 10Scene interface biedt, ontworpen 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, MQ250M)
of met een externe router (MQ80 / MQ500 / MQ500M).
De app toont de beschikbare 10Scene Zones en schakelt deze in/uit. 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 naar alle zones.
Op MagicQ kunnen wachtwoorden worden ingesteld voor specifieke zones in het Macro
Venster, View Zone. Hoofdwachtwoorden voor alle zones kunnen worden ingesteld door
gebruikers toe te voegen in Setuo, View System, View Users en een gebruikerswachtwoord
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in te stellen. De gebruiker kan elk niveau zijn - er wordt aangenomen dat iedereen die als
operator toegang heeft tot de console, ook toestemming moet hebben om de 10Scene-app te
bedienen. Er kunnen bijvoorbeeld specifieke wachtwoorden voor elke Zone worden ingesteld
en aan klanten worden verstrekt, terwijl een wachtwoord op gebruikersniveau kan worden
gebruikt voor locatiemanagers.
Voor een zone toont de app de tien 10Scene-knoppen met hun naam en huidige status. Als
de acties Exec 1 Groups en Exec 1 Multi in werking zijn, worden de zonenamen
overgenomen uit de zonegegevens in het macrovenster, View Zones. Als er geen namen zijn
ingesteld, worden de namen van de groepsnamen overgenomen, bijv. als een groep de naam
"Zone 2 Rm 5" heeft, wordt dit in de app weergegeven. In Exec 1 Multi worden zonegroepen
alleen gebruikt voor de naamgeving, niet voor het uitvoeren van de cues.

42.11. Testen en installeren
In Macro, View Zone tonen de meest rechtse kolommen met de namen B1 tot B10 de tien
10Scene-knoppen voor elke Zone samen met namen. De knoppen kunnen vanuit deze
weergave worden getest door op ENTER op de knop te klikken of erop te drukken - hierdoor
wordt het Execute item voor de 10Scene-knop geactiveerd of vrijgegeven.
Het is ook mogelijk om 10Scene-knoppen te activeren vanuit Cue Stack-macro's met het T0commando of vanuit het ChamSys Remote-protocol met het X-commando. Het indrukken van
de knop en het loslaten van de knop kan net als bij een 10Scene-wandplaat worden
geactiveerd, of het Execute item voor de 10Scene-knop kan worden geactiveerd / losgelaten.
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43. Scene Setter

De MagicQ scene setter laat controle toe van MagicQ vanaf een remote locatie,
gebruikmakend van een vaste netwerk aanlsuiting. De scene setter heeft 4 playback faders
en 12 playback toetsen, en kan gempat worden met de playback wings op een MagicQ
systeem. Een LCD scherm toont de legendes voor de playbacks.
De scene setter kan gevoed worden via de SnakeSys R4, welke 3 poort PoE switch bezit, om
te voorkomen dat u extra voedingskabels dient te voorzien. De scene setter kan ook gevoed
worden via om het even welke 48V PoE netwerk switch, die voeding kan voorzien over het
niet gebruikte Cat5 paar. Indien niet gebruikt met een PoE switch, is een Power over Ethernet
injector nodig om het toestel te voeden.
Meerdere scene setters kunnen gebruikt worden in een systeem, elk met hun eigen ID, wat
toelaat dat ze elk 4 verschillende playbacks bedienen van het MagicQ systeem.
Bij MagicQ PC/Mac heeft het systeem een MagicQ Wing of interface, Rack Mount dongle of
SnakeSys netwerk device nodig om de scene setter functies te kunnen gebruiken.

43.1. Voeden van de scene setter
De scene setter kan gevoed worden via de SnakeSys R4, welke 3 poort PoE switch bezit, om
te voorkomen dat u extra voedingskabels dient te voorzien. De scene setter kan ook gevoed
worden via om het even welke 48V PoE netwerk switch, die voeding kan voorzien over het
niet gebruikte Cat5 paar. Indien niet gebruikt met een PoE switch, is een Power over Ethernet
injector nodig om het toestel te voeden.
PoE is gewenst op de niet gebruikte data paren (4,5 DC+ en 7,8 DC-). Elke geschikte power
injector die 48V en tot en met 1 ampère kan leveren op de ongebruikte paren is bruikbaar.
Denk er aan dat u de specificaties van uw netwerk switch of power injector dient te
controleren omdat vele merken enkel voeding voorzien over de gebruikte paren en niet de
ongebruikte paren.
De scene setter kan gebruikt worden met MagicQ consoles en ook met MagicQ PC
systemen. De scene setter worden enkel ondersteund op MagicQ PC/Mac systemen wanneer
verbonden met een MagicQ USB device (niet een MagicDMX interface), rack mount dongle of
SnakeSys netwerk device.
De scene setter past in een 6/8 inbouwdoos.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 436 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

43.2. Configuratie

Om de scene setter te activeren in de software, stelt u één van de wings in Setup, View
System, View Wings in op “Remote Panels”.
Een “D” in het status venster toont dat het paneel gedetecteerd is. Het zal dan 4 playbacks
bedienen op die wing. Playbacks kunnen geprogrammeerd worden in MagicQ via het
Playback venster.
MagicQ scene setters worden geleverd met een IP adres in het 2.9.200.xxx bereik, denk er
aan dat uw MagicQ console of MagicQ PC moet ingesteld zijn op een IP adres in dit bereik,
met een subnet mask van 255.0.0.0.

43.3. Gebruik van de scene setter
De vier playbacks bedienen de playbacks alsof ze faders en toetsen waren op een MagicQ
playback wing. De bovenste toetsen zijn de S toetsen, de volgende rij eronder de GO toetsen,
dan de BACK toetsen en de toetsen helemaal onderaan zijn de flash toetsen.
Als alternatief kunnen de toetsen toegewezen worden aan Scene autom events. Wanneer
een toets is toegewezen aan één of meer autom events, dan wordt de normale functie (zijnde
S, Go, Back, Flash) van de toetsen overschreven. Het toewijzen van de toetsen is geldig voor
alle scene setters in het systeem.
Toegevoegde ondersteuning voor autom event toggle cue / cue stack on/off, dit is voor
handig bij gebruik van scene setter toetsen.

43.4. Wijzigen van het IP adres
MagicQ scene setters worden geleverd met een IP adres in het 2.x.x.xxx bereik. Dit kan
gevonden worden gebruikmakend van het Digi utility programma. Om het IP adres te wijzigen
van de scene setter, moet u eerst verbinding maken met de utility, deze utility kunt u vinden
via de volgende URL: www.digi.com.
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Voor Windows 7: http://ftp1.digi.com/support/utilities/40002319_p.exe
Wanneer u de scene setter verbonden hebt met de Pc en de Digi utility is geladen, dan zal
deze automatisch zoeken naar de scene setter via het netwerk. Eens gevonden kunt u het IP
adres wijzigen.
Geavanceerde scene setter configuratie
De scene setter kan remote geconfigureerd worden gebruikmakend van een web browser.
Typ het IP adres in van de device, in de web browser. U moet normaal een login box zien. De
username en paswoord zijn zoals hieronder vermeld.
Login: root

Password: dbps

Eens u ingelogd bent kunt u alle settings configureren van de netwerk module in de scene
setter. Denk er aan, indien u het IP adres verandert van de scene setter, dan zal het nodig
zijn om het nieuwe adres te gebruiken in de adres bar van uw browser.

43.5. Instellen van de seriële poort
De seriële poort van de scene setter wordt ingesteld door ChamSys en het is niet nodig om
deze settings te wijzigen. Indien de configuratie verloren gegaan is, door om het even welke
reden, voor dan het volgend uitt via een web browser die verbonden is met de scene setter:
•
•
•
•
•
•

Change Profile
UDP Sockets
Enable UDP Port using port 6554.
Stel het in op “Automatically Send Data” naar 2.255.255.255 port 6554.
Stuur wanneer data present is op de lijn en overeenkomt met “mahC”.
Vink uit “Send after following number of idle milliseconds”

Klik dan op Apply.
Stel ook de Basic Serial Port settings in op 9600, 8 bits, 1 stop bit, no parity en no flow
control.
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44. Open Sound Control (OSC)

MagicQ versie 1.7.2.6 en hoger ondersteunt het zenden en ontvangen van Open Sound
Control (OSC) boodschappen.
OSC is een veel gebruikt netwerk protocol voor het sturen van boodschappen tussen visuele
programma’s, zoals show control, sound effecten en tablet applicaties. Het protocol is vrij om
geïmplementeerd te worden, wat het ongelooflijk populair maakt. De specificaties kunnen
gevonden worden op: opensoundcontrol.org/introduction-osc.
OSC wordt ondersteund op MagicQ console (Behalve MQ40 en MQ40N consoles) en PC’s
met een MagicQ wing of interface aangesloten.
MagicQ kan interactief communiceren op de volgende manieren:
•
•
•
•
•
•

Ontvangen van boodschappen die de eerste 10 playbacks controleren
Ontvangen van boodschappen die de toetsen, faders en encoders controleren in het
execute venster
Converteren van boodschappen naar remote ethernet commando’s en midi
boodschappen
Reageren op boodschappen door gebruik van het Autom venster
Stuur boodschappen gebruikmakend van het macro veld in cue stacks
Patch een speciale OSC head die boodschappen verstuurd wanneer de waarde van
het kanaal wijzigt

Een OSC boodschap bestaat uit twee delen:
•
•

Address: een voorwaartse slash gevolgd door de naam van de boodschap. Kan
gescheiden worden door slashes, gelijkaardig aan file paths, bijvoorbeeld
/myosc/methos/address of /triggercue
Arguments: nul of meer waardes, elk met een specifiek type. Veel gebruikte types
zijn:
o integer
o float: nummer met een decimale plaats
o string: lijn met tekst
o midi: MIDI boodschap

44.1. Setup
Om OSC te activeren op MagicQ dient u de mode in te stellen, en de transmit en/of de
receive poort nummers in te stellen in Setup, View Settings, Network. Instellen van een poort
op 0 disabled zenden/ontvangen van OSC. Optioneel kan een transmit IP adres
gespecificeerd worden of ingesteld worden op 0.0.0.0 om te broadcasten naar alle computers
op het netwerk.
Nota
Poortnummer dient hoger te zijn dan 1024 op de meeste systemen. Een goede default is
9000 voor transmit en 8000 voor receive.
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44.2. Ontvangen van boodschappen
MagicQ OSC adressen
De volgende tabel toont de ingebouwde OSC boodschappen waarop MagicQ zal reageren.
Enkel de eerste 10 playbacks en de eerste 10 execute grids kunnen aangestuurd worden met
de ingebouwde adressen.
U kunt het AUTOM venster gebruiken om de controle uit te breiden van andere delen van het
MagicQ systeem.
Tabel 39.1 OSC adressen
Addres
/pb/<playback>

Argumenten
float tussen 0.0 en 1.0
or
int tussen 0 en 100
/pb/<playback>/go
(optioneel)
non-zero value
/pb/<playback>/flash
0 sets to 0%
non-zero sets to 100%
/pb/<playback>/pause
(optioneel)
non-zero value
/pb/<playback>/release
(optioneel)
non-zero value
/pb/<playback>/<cue>
(optioneel)
non-zero value
/dbo
0 turns on
non-zero turns off
/swap
0 = add
non-zero = swap
/exec/<page>/<item>
(optioneel) één van de volgende
/exec/<item>
no arguments = activate button/fader
0 = relase button/fader; lower encoder 1 =
activate button/fader; raise encoder float
between 0.0 and 1.0 = set fader level
int between 0 and 100 = set fader level
/10Scene/<item>/<zone> (optioneel) één van de volgende
/10Scene/<item>
no arguments = activate button
0 = relase button
1 = activate button
float between 0.0 and 1.0 = set fader level
/rpc
/rpc/<commands>

string with commands
None

/midi

MIDI bytes

/feedback/off
/feedback/pb
/feedback/exec
/feedback/pb+exec

None
None

Gedrag
Set playback fader
level
Go on playback
Set playback level to
100%
Pause playback
Release playback
Jump to cue
Blackout
Set swap mode
Control button, fader
or encoder in
execute window

Control button, fader
or encoder in
execute window

Send remote ethernet
command
Send MIDI message
- processed as if
received from
MagicQ or USB
MIDI dfeedback
i
Turns
off
Turns feedback on
and transmits state
of playbacks and
executes (see
TouchOSC)

Indien niet gespecificeerd, als een argument ofwel een float of een int wordt aanvaard.
<playback> : = nummer tussen 1 en 10
<cue> : = nummer met optioneel decimaal, bv. 2.5
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<page> : = nummer tussen 1 en 10 voor execute grid, of naam van execute grid
<item> : = nummer van box in execute grid, of grid referentie, bv. 4x3 voor rij 4 col 4 of naam
van execute item
De ontvangst van OSC-berichten kan getest worden via het toetsenbord door testosc te typen
gevolgd door het commando - bijvoorbeeld GO on Playback 1:
testosc / pb / 1 / go
Dit wordt ondersteund op MagicQ consoles en op MagicQ PC systemen die ontgrendeld zijn
met een MagicQ Wing of Interface.
Automation
MagicQ kan antwoorden op user-gedefinieerde OSC boodschappen door rijen toe te voegen
aan het MACRO – VIEW AUTOM venster. Na het instellen van het type op OSC message,
stel het OSC adres in bij de kolom P1.
Afhankelijk van het trigger type, zal een argument verwacht worden, bv. Instellen van een
fader level. Dit kan ofwel een integer zijn tussen 0 en 100 of float tussen 0.0 en 1.0.

44.3. Sturen van boodschappen
Cue stack macros
OSC boodschappen kunnen gestuurd worden door gebruik te maken van het macro veld in
het cue stack venster.
OSC adressen dienen ingevoerd te worden in het macro veld, voorafgegaan door de letter K.
Deze macro kan niet gecombineerd worden met andere macro’s.
Het adres kan gevolgd worden door een optionele comma gescheiden lijst van argumenten.

Nota
Specificeren van comma’s en back slashes in string argumenten dient verlaten te worden met
een backslash, bv. \,, end \\.
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Patchen van OSC heads
Een generic 1-kanaals personality kan gepatcht worden die OSC commando’s zal uitsuren
wanneer de waarde van het kanaal wijzigt. Deze personality kan gevonden worden in het
CHOOSE HEAD venster onder Generic – mqosc. U kunt kiezen tussen drie modes
afhankelijk van het type argument dat u wil sturen in de OSC boodschap.
De kanaalwaarde kan ingesteld worden met encoder Y in het INTENSITY vensters.
U dient de naam te veranderen van de head in het adres van de OSC boodscahp, gevolgd
door eenoptionele comma gescheiden lijst met argumenten die zullen toegevoegd worden
alvorens de waarde verstuurd wordt (zie cue stack macro’s hierboven).

44.4. TouchOSC
TouchOSC is een vrije iOS en Android applicatie die jan gebruikt worden voor het aanmaken
van custom layouts met toetsen, faders en encoders, en deze verbinden met OSC
boodschappen.
Er is een voorbeeld TouchOSC file en showfile in de MagicQ show folder, genaamd
magicqdemo.touchosc en MQTouchOSCDemo.shw.
U kunt de TouchOSC file laden in de app en de layout editeren met de editor tool voorzien op:
http://hexler.net/software/-touchosc#downloads.
In de demo, Load vals toets stuurt een /feedback/pb+exec boodschap welke de huidige status van
playbacks en executes controls stuurt naar de TouchOSC app. Dit activeert ook automatisch zenden
van elke wijziging aan playbacks en executes om de TouchOSC controls in sync te houden met
MagicQ.
De Load vals toets kan gebruikt worden om de status te herladen van MagicQ indien de app gesloten
werd nadat de netwerkverbinding verloren gegaan was.

44.5. Troubleshooting
Zenden of ontvangen werkt niet
Wees er zeker van dat transmit en receive poort tegenovergesteld ingesteld zijn t.o.v. de
device waar je mee communiceert.
Indien er meerdere netwerkkaarten in de PC zijn, wees er dan zeker van dat het IP adres in
MagicQ is ingesteld op het IP adres van de interface waarmee je OSC boodschappen naar
wil sturen.
Wees er zeker van dat het OSC adres start met een voorwaartse slash.
Wees er zeker van dat het adres geen karakters bevat die niet toegelaten zijn in de OSC
specificaties.
Indien u argumenten specificeert na het adres, in een cue stack macro of gepatchte head,
zorg er dan voor dat het adres gevolgd wordt door een comma, en dat er geen abnormale
karakters zijn. Back slash in string argumenten kan ook zorgen voor problemen, gebruik enkel
dubbele back slash \\ of om te verlaten een comma \,.
Zorg er voor dat MagicQ uit demo mode is.
Controleer dat transmit en receive poort nummers op een waarde ingesteld zijn hoger dan
1024.
Controleer dat firewalls (bv. Windows firewall) uitgechakeld zijn, deze kunnen ervoor zorgen
dat het sturen of ontvangen van boodschappen gestopt wordt.
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Boodschappen gaan verloren
Opgepast dat u het netwerk niet vezadigd met grote aantallen van OSC trafiek, vooral indien
u OSC heads gebruikt.
Grote aantallen van Art-Net broadcast kunnen vertraging veroorzaken of OSC boodschapen
verloren laten gaan.

44.6. Nota’s
MagicQ ondersteunt enkel OSC via UDP. Ontvangen van OSC bundels wordt ondersteund,
maar MagicQ verstuurt momenteel geen bundels.
OSC gepatchte head namen zijn begrensd tot 15 karakters.
In het execute venster, selecteer een item, typ // en druk ENTER om het OSC adres weer te
geven dat verbonden is met de toets. Dit is ook het adres dat verstuurd wordt wanneer
feedback geactiveerd is.
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45. MagicQ Visualiser
45.1. MagicVis
MagicQ bevat een vsiualiser, genaamd MagicVis, beschikbaar voor Windows, Mac en Linux.

MagicVis is beschikbaar in twee versies:
•
•

Een standalone applicatie, genaamd Magic Vis, welke kan verbonden met een
MagicQ console of Art-Net, ACBN data kan ontvangen van andere merken consoles
via het netwerk.
Als deel van de MagicQ applicatie. Dit laat toe om een show te editeren en
visualiseren vanop één computer.

De MagicVis applicatie laat light designers toe om visualisatie toe te voegen aan hun MagicQ
console door eenvoudig weg een netwerkkabel aan te sluiten en de MagicVis applicatie te
starten. De graphics en processor intensieve visualisatie wordt uitgevoerd op de aangesloten
computer, en daardoor verzekert dat de MagicQ console blijft draaien op zijn volledige
performantie.
Om de beams te renderen gebruikt MagicVis de grafische kaart van uw Pc/Mac, hoe beter de
performantie van uw grafische kaart, des te beter de performantie van de visualiser. Pc’s en
Mac’s met shared graphics memory zullen traag werken en zullen enkel in staat zijn kleine
lichtopstellingen te renderen. Een Nvidia (aanbevolen) of ATI/Radeon grafische kaart met een
prijs van om en bij de 140€ zal het verschil maken van uw systeem.
Gebruiken van de afzonderlijke MagicVis applicatie
De afzonderlijke MagicVis applicatie kan verbonden worden met een console of een aparte
PC waarop de MagicQ software draait. De show zal automatisch geladen worden, via de
console, over het netwerk.
Configureer de IP adressen van beide, de console en de computer, zodat ze in het zelfde IP
adres bereik zitten, bijvoorbeeld stel de console in op IP adres 2.0.0.1, netmask 255.0.0.0 en
de laptop op 2.0.0.2, netmask 255.0.0.0. Op de console Setup -> View Settings -> Multi
Console en wees er zeker van dat Enable Remote Control en Enable Remote Access op
yes staat.
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Verbindt de console en de PC/Mac met een netwerkkabel, start dan MagicVis. De console
moet automatisch gevonden worden. Indien de naam van de console in het rood verschijnt,
controleer dan dat Enable Remote Control en Enable Remote Access op yes staat in de
console. Indien het IP adres rood is, dan is er een verkeerd subnet ingesteld.
Indien MagicVis geen verbinding kan maken met de console, klik dan op File -> Settings…
om de setup dialoog te openen. Klik op de Network tab en kies dan de netwerk adpater/IP
adres van de netwerkpoort die verbonden is met de MagicQ console. Selecteer dan de
console uit de lijst. Indien de console niet verschijnt in de lijst, controleer dan de
netwerkkabel.

Initieel zal de titel bar in MagicVis searching for consoles tonen, dan trying to connect
eens het een console gevonden heeft. Eens de verbinding gemaakt is met de console, zal dit
wijzigen naar waiting sync. Eens de show data getransfereerd isvia de verbinding van de
console met de MagicVis applicatie zal dit wijzigen in synced.
Indien het systeem blijft zeggen trying to connect controleer dan het IP adres en kijk na of
de firewall uigeschakeld is. In sommige systemen kan het nodig zijn de andere netwerk
adapters uit te schakelen zoals de draadloze verbinding. Windows identificeert lighting
netwerken dikwijls als publieke netwerken en blokkeert standaard inkomende verbindingen
van deze netwerken.
Eens MagicVis gesynct is, of u nu een nieuwe show laadt of de visualiser patch wijzigt, zullen
de wijzigingen onmiddellijk zichtbaar zijn in de visualiser.
Wanneer MagicVis start verwacht het DMX data te ontvangen via Art-Net, startende vanaf
universe 0-0. Van zodra MagicVis een verbinding heeft met een console, zal het starten met
het gebruiken van de DMX protocols en universes in gebruik op deze console, voor elk van
de gepatchte universes. Indien de universes niet enabled zijn op de console, dan zal de
console DMX data sturen, direct naar MagicVis, via het eigen MagicVis protocol. Dit laat toe
MagicVis te gebruiken op outputs die niet enabled zijn.
Houdt er rekening mee dat wanneer MagicVis niet gesynct is, toch nog de ontvangen data zal
gevisualiseerd worden in overeenstemming met de ontvangen data. Art-Net wordt afzonderlijk
verstuurd naar de verbiding voor show data transfer.
Gebruik van MagicVis met andere consoles
MagicVis kan gebruikt worden met consoles van derden (Niet ChamSys MagicQ). De
visualisatie moet dan eerst aangemaakt worden in MagicQ en dan geladen worden in
MagicVis voor gebruik met andere consoles.
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Laadt een MagicQ show file direct in MagicVis door te klikken op File -> Load Show. In deze
mode is er geen sync, MagicVis kijkt enkel en alleen naar de binnenkomende Art-Net data
voor het renderen van de beams, maar synct de patch niet.
Tip
Eens een show geladen is gebruikmakend van Load Show, zal MagicVis niet proberen te
syncen met een console.
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Gebruik van de visualiser in MagicQ
Start de MagicQ software en klik in het menu links bovenaan op Visualiser – View Visualiser
om het Vis venster te openen.

Aangezien de visualiser geïntegreerd is in de MagicQ applicatie, is het niet nodig om een IP
adres in te stellen of universes te enable/configureren.

45.2. Gebruik van MagicVis
MagicVis bevat momenteel vijf zichten – perspectief, top, zij en vrij zicht. Het zicht kan
veranderd worden door te klikken op View in het MagicVis venster of in MagicQ in het patch
venster gebruikmakend van de soft toets E.
De weergaven Top, Side, Front en Free zijn orthografische projecties en zijn wireframeweergaven. De omtrek van de items in de kamer en de beams worden weergegeven. De
weergave Perspectief is volledig gearceerd en de items zijn gekleurd en verlicht. Als de
camera in een orthografische weergave wordt bewogen, wordt de weergave automatisch vrij.
U kunt de camera ronddraaien door met de muis naar het visualisatievenster te wijzen, te
klikken en vast te houden en vervolgens met de muis te bewegen. Beweeg de camera heen
en weer met het scrollwiel of door op CTRL te drukken en met de rechtermuisknop te klikken.
Het heen en weer bewegen van de camera heeft geen effect in de orthografische weergave.
Houd SHIFT ingedrukt, klik en beweeg de muis om de camera te verplaatsen en houd SHIFT
ingedrukt en beweeg het scrollwiel om in en uit te zoomen.
Het belichtingsniveau van de ruimte kan gewijzigd worden in View en door Dark te selecteren.
Tip
De demo show files hebben ingestelde visualiser ruimtes. De ExhibitionDemo file gebruikt
MagicVis extensief en bevat MagicHD integratie. Gebruik deze voorbeelden om te kijken hoe
u uw eigen visualisaties kunt aanmaken.
Patchen van fixtures in de visualiser
Wanneer u de eerste head patcht in uw show, zal MagicQ u vragen of u automatisch heads
wilt invoeren in de visualiser.
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Eens de head gepatcht is in uw show, zal MagicQ u dit niet meer opnieuw vragen. Indien u de
setting wenst te veranderen, kunt de automatische invoeging activeren of deactiveren in setup
-> VIEW SETTINGS -> Mode -> Visualiser.
Wanneer u heads patcht in View Heads, zal MagicQ de head patchen in View Heads maar
ook een visualiser object genereren in View Vis.
Visualiser heads zijn verschillend van MagicQ heads, bijvoorbeeld u kunt meerdere visualiser
heads associëren met één gepatchte head. Het kan zijn dat u dit effectief wil omdat er 2 pars
aangesloten zijn op één dimmerkanaal, dus zult u één Generic Dimmer gepatcht hebben en
twee visualiser heads.
Bij het patchen van heads zal MagicQ standaard één visualiser head aanmaken per MagicQ
head. U kunt extra visualiser objecten toevoegen voor een head gebruikmakend van INSERT.
View Vis venster
Patch -> VIEW VIS
Het View Vis venster beheert de data voor de visualiser. Er zijn verschillende tabs waaronder
Selected heads, Vis Heads en Attach Objects.

In selected heads worden alle visualiser heads getoond in de lijst, die op dat moment
geselecteerd zijn. Heads zijn geselecteerd zoals gewoonlijk door gebruik te maken van
groepen of direct via het klavier. In dit venster zullen de encoders en soft toetsen wijzigingen
aanbrengen aan alle visualiser heads van de geselecteerde heads.
In Vis Heads worden alle visualiser heads getoond in een lijst, d.w.z. alle visualiser heads die
gerelateerd zijn aan de heads die gebruikt zijn in de visualiser. In dit venster zullen de
encoders en soft toetsen wijzigingen aanbrengen aan de visualiser heads geselecteerd door
de cursor. Gebruik SHIFT/CTRL en de cursor toetsen om wijzigingen aan te brengen aan
meerdere heads.
In Attach Objects worden alle andere objecten (geen fixtures) getoond in een lijst. In dit
venster zullen de encoders en soft toetsen wijzigingen aanbrengen aan objecten
geselecteerd door de cursor. Gebruik SHIFT/CTRL en de cursor toetsen om wijzigingen aan
te brengen aan meerdere objecten.
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Positioneren van heads in de visualiser
Wanneer u heads patcht, zullen deze automatisch geselecteerd worden, zodat in
Patch -> View Vis -> View Selected heads
u direct controle zult hebben over de positionering en oriëntatie van de heads gebruikmakend
van de encoderwielen en soft toetsen.
Encoders X, Y en F worden gebruikt voor X, Y en Z positionering.
Drukken van de soft toetsen X, Y en F verhoogt de positie met 1 meter op die as. Drukken
van SHIFT + de toets verlaagt de positie met 1 meter op die as.
Gebruik FAN om de posities apart te spreiden op de X, Y en Z positie wielen.
Encoder B, C en D worden gebruikt voor rotatie rond de X, Y en Z as.
Drukken van de soft toetsen B, C en D roteert de heads met 90 graden rond de as. Drukken
van SHIFT + de soft toets roteert de heads met -90 graden rond de as.
U kunt ook de waardes direct ingeven in de spreadsheet van de patch, View Vis venster.
U kunt meerdere waardes tegelijk wijzigen door gebruik te maken van de SHIFT/CTRL en de
cursor toetsen. Gebruik de THRU om een spreiding van waardes in te geven, bijvoorbeeld
-5 THRU 5 om de X positie te verspreiden tussen -5 en 5 meter.
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Transform modes
Alle items kunnen worden gepositioneerd en georiënteerd met behulp van de encoders zoals
beschreven in het bovenstaande gedeelte, "Positioneren van heads in de visualiser". Het
gedrag van de encoders kan worden gewijzigd met de Transform Mode-softtoets.
Er zijn vier modes beschikbaar: Original, World, Item en Parent. De labels op de softtoetsen
plaatsen W, I of P om u eraan te herinneren in welke mode u zich momenteel bevindt.
Original: als de positie van een item wordt gewijzigd, wordt het item ten opzichte van de
wereldas verplaatst. Door de rotatie te veranderen, wordt de Euler-hoek van het object direct
gewijzigd. Dus roteren op de y-as zal het object rond de y-as van de wereld draaien, maar
roteren op de z-as roteert een item rond zijn eigen z-as.
World: als de positie van een item wordt gewijzigd, wordt het item ten opzichte van de
wereldas verplaatst. Door een item te roteren, wordt het parallel aan de wereldas geroteerd.
Item: als de positie van een item wordt gewijzigd, wordt het item langs zijn eigen as
verplaatst, dus de richting waarin het beweegt, wordt bepaald door de huidige oriëntatie. Het
wijzigen van de rotatie van een item is ook gerelateerd aan de huidige oriëntatie.
Parent: items worden alleen verplaatst als ze aan een object zijn bevestigd. De verandering
van positie en rotatie is afhankelijk van de positie, oriëntatie en type van het object waaraan
ze zijn bevestigd. Het veranderen van de X-positie zal een item langs een truss verplaatsen
en het veranderen van rotaties zal altijd relatief zijn ten opzichte van het punt waar het aan
een truss is bevestigd.
Raadpleeg de volgende afbeelding hieronder voor een meer visuele uitleg.
Bovendien verandert encoderknop E in de parnetmode in een Hang Type-knop, waardoor je
het hang-type van een head kunt wisselen terwijl je de positie langs de truss behoudt.
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Objects

In View Attach kunt u verschillende types van objecten, inclusief truss, buizen, personen,
eenvoudige vormen en algemeen meubilair invoegen. U kunt eveneens model bestanden
importeren in verschillende formaten.
Om een object aan te maken drukt u op de INSERT soft toets, selecteer dan welk soort object
dient aangemaakt te worden. Het object wordt dan aangemaakt en toegevoegd aan de lijst.
Om een bol of cilinder aan te maken maakt u een Form object aan, ga dan naar de model
kolom, druk Set en selecteer de gewenste vorm.
Geef waardes in het venster voor lengte, breedte en hoogte. Toevoegen van een / achter het
nummer geeft de afmetingen in voet i.p.v. in meters, dus 10 voet geeft u in als 10/.
Positioneer de truss of buis zoals gewenst. Geef een naam in het venster voor de truss of
buis.
Nadat u de truss of buis ingevoegd hebt, zullen de daaropvolgende gepatchte heads
gekoppeld worden met die truss of buis. Indien u bijvoorbeeld 6 spots patcht na het invoegen
van het truss object, dan zullen deze verspreid worden over de lengte van de truss.
Wanneer u rapporten aanmaakt, dan zal bovenop de algemene totale plot, ook een plot
aangemaakt worden voor elk object wat u toelaat de lichtstructuur op te delen in afzonderlijke
buizen en trussen.
Een textuur kan toegepast worden op een ‘Form’ object door de naam in te geven van de
textuur in het Texture veld. De textuur dient bewaard te worden in de bitmaps folder,
bijvoorbeeld ChamSys.png.
Tip
Maak een truss en stel het model in op Invisible om spots samen te groeperen en nuttige
plots te creëren voor deze spots.
Bijvoorbeeld in de ExhbitionDemo show zijn de PixelLine fixtures gekoppeld aan individuele
verticale buizen, maar in MagicQ zijn deze allen gekoppeld aan één onzichtbare truss welke
geroteerd is, zodat wanneer papierwerk aangemaakt wordt, er een plot is met al de
PicelLines erop en geroteerd zodat het duidelijk is hoe deze opgesteld zijn.
Gordijnen
Om een gordijn toe te voegen aan de scène, drukt u op de INSERT soft toets, selecteer dan
Drape. Het gordijn zal dan toegevoegd worden aan de scène. De breedte en hoogte en
diepte van de golvingen kan ingesteld worden zoals gewoonlijk, idem voor de positie en
rotatie. De extra params kolommen op he einde van de tabel, laten een fijnregeling toe van
hoe het gordijn gerenderd wordt. Param 1 bepaalt de grote van de golf. Deze is standaard
0,3m.
Param 2 bepaalt hoe vlak de golvingen zijn bovenaan het gordijn. Een waarde van 0 zal ze
volledig vlak tonen bovenaan, terwijl een waarde van 1.0 dezelfde diepte zal tonen, voor de
golvingen, bovenaan en onderaan, alsof he gordijn opgehangen was op een track.
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Param 3 bepaalt de willekeurigheid van de golvingen. Echte gordijnen hangen niet gelijkmatig
zodat de golvingen heel dikwijls verschillende groottes hebben. De parameter instellen op 0
zal alle golvingen identiek maken, de waarde verhogen zal variatie brengen. De standaard
waarde is 0.4.
Aangepaste modellen
Om een aangepast model toe te voegen, drukt u op de INSERT-knop en selecteert u Model.
Een modelobject wordt aan de scène toegevoegd, dit is eerst onzichtbaar totdat er een
modelbestand voor is gekozen.
Om een modelbestand te kiezen, selecteer het veld "texture", er verschijnt een menu
waarmee u elk eerder geïmporteerd model kunt selecteren, samen met een optie om een
nieuw model te importeren.
Als u een nieuw model wilt importeren, selecteert u de knop "Import Model ..." in dit
dialoogvenster. De filemanager zal verschijnen en vraagt om een modelbestand dat moet
worden geïmporteerd. Alleen ondersteunde formaten worden weergegeven. Nadat een
bestand is geselecteerd, verschijnt er een nieuw dialoogvenster waarin om de
importinstellingen wordt gevraagd: of de Y- of Z-as verticaal moet worden gebruikt en welke
lengte-eenheden worden gebruikt in het model.
Om deze instellingen goed te kunnen bepalen, dient u deze te vragen aan de persoon die het
model heeft gemaakt. Als grove vuistregel, als het model door een artiest is gemaakt, kan de
Y-as verticaal zijn; is gemaakt door een ingenieur, is de Z-as waarschijnlijker. Als de
verkeerde waarde is geselecteerd, zal het model van voren naar achteren worden
omgedraaid en 90 graden worden gedraaid, liggend op de voorkant.
Modelobjecten hebben een iets ander schalingsgedrag dan andere objecten. Hun
standaardlengte, -breedte en -hoogte is nul; dit betekent dat het object de "native grootte" zal
gebruiken, met behulp van de eenheden gespecificeerd met behulp in het bovenstaande
proces.
Als er slechts één van lengte, breedte en hoogte is opgegeven en alle andere waarden op nul
zijn ingesteld, wordt het model zodanig geschaald dat die as de opgegeven waarde in meters
krijgt; alle andere assen worden proportioneel geschaald, waarbij de vorm van het model
behouden blijft.
Als alle drie de assen worden gegeven (geen enkele is nul), worden alle drie de assen
afzonderlijk geschaald, tot de opgegeven waarden in meters. Dit zal de vorm van het model
vervormen als er geen proportionele waarden worden gegeven.
Alleen twee assen specificeren (er één laten op nul) wordt niet ondersteund en zal nietgespecificeerd gedrag produceren.
Tip
Het is niet aanbevolen om modellen te gebruiken met een zeer hoog aantal polygonen (ook
aangegeven als triangle- of vertex-count), dit kan leiden tot een degradatie van de prestaties,
vooral op oudere hardware, wanneer veel lichten actief zijn in de scène, of wanneer
schaduwen zijn ingeschakeld.
Om dit probleem te voorkomen, kunt u zoeken naar "low-poly" -modellen voor gebruik in
MagicVis. Probeer als ruwe handleiding te voorkomen dat u meer dan 1000 polygonen per
model gebruikt.
Heads koppelen aan objecten
Heads kunnen gekoppeld worden aan trussen of buizen op gelijk welk moment. Selecteer de
heads welke u wenst te koppelen gebruikmakend van groepen of het klavier. Ga naar Patch,
View Vis, Selected Heads en druk op de FIT TO OBJECT soft toets.
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Als alternatief kan u in de Vis Heads tab, dubbel klikken op het Attach veld. MagicQ zal u nu
een lijst tonen met alle te koppelen objecten waaruit u kunt kiezen.
Heads die gekoppeld zijn aan een object verplaatsen zich samen met dat object, bijvoorbeeld
herpositioneren van een object in de Attach Objects tab zal het object en de daaraan
gekoppelde heads verplaatsen.
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.
Wijzigen hoek lichtbundel en vorm van een head
In Patch, View Heads is het mogelijk om een bepaalde vorm in te stellen en hoek voor de
lichtbundel voor generic heads. Wanneer deze velden ingesteld worden, wordt de default
waarde overschreven van de gekozen personality. De vorm wordt ook getoond in het Fixture
Patch raport.
Indien u de hoek van de lichtbundel wenst te wijzigen voor niet generic fixtures, dan moet u
de Zoom Narrow en Wide in de Params tab van de head editor wijzigen voor de gekozen
personality.
Visualisering media servers
MagicVis kan de output previewen van media servers, inclusief MagicHD. Eerst en vooral
zorg er voor dat het Media venster op de console de live preview weergeeft van de media
server output. Dan, in het Attach Objetcs venster, voegt u een Form toe. Stel het Model in op
Sheet en stel de texture in op mp en het nummer van de media server. Het media server
nummer kan gevonden worden in Setup, View System, View Media venster.
Bijvoorbeeld als de mediaserver de eerste was in het View Media venster, dan zal de textuur
mp1 zijn. Als MagicVis geen verbinding kan maken met de mediaserver dan zal het blad
"Media Server 1" weergeven worden. Als er na 1 minuut nog steeds geen verbinding is, dan
zal de tekst verdwijnen. De preview wordt gedaan via CITP, dus is vrij lage resolutie.
Bewegende trussen
Om een attach object beweegbaar te maken via DMX, patcht u een Generic Movement head
in MagicQ. Dan in Patch, View Vis stelt u het attach object in voor de Generic Movement
zodat dit het dit attach object is dat gekoppeld is met de move. Eventuele heads die aan de
truss worden gehangen, bewegen mee met de truss.
De Generic Movement head heeft X, Y, Z positie en X, Y, Z rotatie attributen, wat volledige
controle toelaat van het object vanuit MagicQ. De Generic Movement head is een virtuele
head dus deze kan unpatcht worden in de MagicQ patch.
Vanaf softwareversie 1.9.2.2 heeft de Generic Movement een extra kanaal Tracker. Als dit is
ingesteld op een Tracker-ID (1 tot 20), wordt de positie-offset uit de Tracker gehaald in plaats
van uit de parameters in de Generic Movement Head - dus de beweging kan vanaf een
extern systeem worden bestuurd.
Nota
In de ExhibitonDemo showfile zijn er 2 bewegende buizen. Elke buis is gekoppeld met een
form waarin een MagicHD beeld gerenderd wordt. Dit voorziet u van een mooie simulatie van
bewegende LED walls.
Gekleurde objecten
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.
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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.
Voor RGB heads zal de RGB kleur toegepast worden op het object. Indien de head enkel en
alleen intensiteit heeft, dan zal de kleur van het object geschaald worden volgens de
intensiteit.
DMX bediende camera
De Generic Camera head laat toe dat het visualiser zicht kan gewijzigd worden van in de
MagicQ programmering. Wanneer een Generic Camera gepatcht is in MagicQ en de Mode
attribuut is verschillend van nul, dan valt het visualiseer zicht onder de controle van de
camera. De Generic Camera head is een virtuele head, dus deze kan unpatcht worden in de
MagicQ patch.
Tip
FX kunnen toegepast worden op de positie en rotatie attributen om de camera te laten rond
vliegen in de visualiser en een dynamisch zicht te creëren van uw design.
Verwijderen van visualiser heads en objects
Om visualiser heads te verwijderen, die gekoppeld zijn aan een object, gaat u naar Patch,
View Vis en plaats de cursor op een item. Druk REMOVE. Gebruik de SHIFT/CTRL en de
cursortoetsen om meerdere visualiser heads / objecten te selecteren voor verwijdering.
Wanneer heads verwijderd zijn uit de visualiser dan zijn ze niet verwijderd uit de MagicQ
patch.
Verwijderen van heads in de MagicQ patch zal alle daar aan gelinkte visualiser heads
verwijderen.
Wijzigen van de grootte van de ruimte
Het is mogelijk om de grootte van de ruimte te wijzigen door een room object toe te voegen.
Standaard gebruikt MagicQ een ruimte van 20x20x20 meter. Indien u een room object
toevoegt dan zal MagicQ de afmetingen gebruiken van het room object.
In View Attach, drukt u op INSERT. Wijzig het object type naar Room en geef de lengte,
breedte en hoogte in.
Paperwork
U kunt MagicVis gebruiken voor het aanmaken van plots en patch lijsten. In het MagicVis
venster klikt u op File -> Paperwork. Dit zal het report venster tevoorschijn brengen.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 454 van 682

Versie 1.9.4.0

U kunt selecteren wat u wil opgenomen zien in de print of in het PDF document. U kunt ook
patch lijsten exporteren naar een spreadsheet zoals Numbers, LibreOffice Calc of Excell. Ol
dit te doen, klikt u op één van de Export CSV… toetsen, laadt dan de csv file in een
spreadsheet. U kunt dan extra kolommen toevoegen of de layout aanpassen zoals u wil.

De Patch sheets bevatten alle heads in de patch, of ze nu wel of niet in de visualiser zitten.
Daarom kunt u een patch sheet maken zonder de head hoeven te laden in de visualiser.
De positie tabel is een lijst van alle trussen en buizen met trim hoogte, DMX universes en
gewicht bij benadering. Het gegeven gewicht is het totale gewicht van de heads en bevat niet
het gewicht van de kabels, truss of rigging materiaal. Het is bedoeld als tool om een geschat
totaal gewicht te geven en mag niet gebruikt worden voor rigging berekeningen.
Converteren van een bestaande MagicQ Show file
Oude MagicQ show files kunnen geladen worden in MagicQ inc Vis, maar zullen geen
visualiser heads gedefinieerd hebben. Het is eenvoudig om heads van een bestaande show
file te nemen en een visualisatie te creëren.
Selecteer de heads gebruikmakend van groepen en klavier. Ga dan naar
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Patch -> View Vis -> Selected Heads
Druk op de INSERT SELECTED soft toets. Dit creëert een visualiser head voor elke
geselecteerde head.
Indien u wenst, kunt u de heads koppelen aan een object gebruikmakend van de FIT TO
OBJECT soft toets.
Het is mogelijk om al de gepatchte heads in één stap toe te voegen in uw showfile. Wees er
zeker van dat er geen heads geselecteerd zijn, ga dan naar
Patch -> View Vis -> Vis Heads
en druk dan op de INSERT PATCHED soft toets. Dit creëert een visualiser head voor elke
gepatchte head. De heads zullen gepositioneerd worden in een rasterformaat.
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Converteren van een MagicQ grid in een visualisatie.
Het is mogelijk om een grid te converteren van een MagicQ Plan View in een visualisatie. In
het Output venster, View Plan, drukt u SHIFT + ARRANGE VIS. MagicQ zal u nu vragen waar
u dit wil positioneren in de visualisatie.

Voor elke head in de grid zal een visualiser head ingevoegd worden in de visualiser. De
positionering zal gebeuren volgens de positie in het grid.
Bijvoorbeeld indien u Top selecteert, dan zal MagicQ de grid behandelen als of het van
bovenaf bekeken is en al de visualiser heads zullen gepositioneerd worden bovenaan in de
ruimte, op dezelfde hoogte.
Visualiser settings
MagicVis bevat instelling i.v.m. hoe de visualisatie er moet uitzien.
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Op systemen met minder krachtige grafische kaart, waar een groot aantal LED heads
gebruikt zijn, raden wij aan “Don’t draw LED beams” te activeren.
MagicVis bevat nu een hogere kwaliteitsrender met verbeterede beams en schaduwen. Om
de hogere kwaliteitsrender te activeren, open je MagicVis en ga naar File, Settings en
selecteer “New Renderer” van de OpenGL opties.
Indien voor om het even welke reden de render niet werkt, dan kan je terugkeren naar de
oude render door MagicQ te openen en via de toolbar selecteert u Visualiser, User Old
renderer.
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45.3. Plot venster
MagicQ bevat nu een plot venster wat de positie en richting van heads weergeeft in de licht
rig. Het plot venster kan Front, Overhead en Side elevations tonen, beperkt tot gevlogen of
vloer heads en de de view kan verplaatst en gezoomd worden. De view kan beperkt worden
tot enkel geselecteerde head of alle heads. Heads 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 de MQ80,
MQ500 en Pro2014 consoles. Het is niet beschikbaar op Compact consoles.
Focus functie
Het is mogelijk om de pan en tilt functie, van de geselecteerde heads, in te stellen via het plot
venster, zodat de heads gefocust worden op een punt op de stage. Om snel lichten te
focussen op een punt, drukt op de FOCUS IN TARGET soft toets en klik dan op een punt in
de plot. De geselecteerde heads zullen zich dan allen verplaatsen en zich focussen op dat
punt. Klik op FOCUS ON HOLD indien u het punt wenst te verplaatsen na het klikken. Op een
touch screen kan je de de vinger bewegen over het plotvenster en de heads zullen de vinger
volgen. Klik opnieuw op FOCUS HOLD om het focussen te stoppen.
Meer gecompliceerde looks kunnen gecreëerd worden met de FOCUS LINE functie. Na het
selecteren van enkele heads, klikt u op FOCUS LINE, een gele lijn zal verschijnen op de plot.
De heads zullen zich focussen langsheen de lijn. De lijn zal ook verschijnen in de 3D
visualiser. De lijn kan verplaatst worden door ofwel te klikken op de punten in het plot venster
of door gebruik te maken van de encoderwielen. De lijn is initieel op het stage niveau, maar
kan verhoofd worden d.m.v. de Y encoder.

FOCUS LINE laat makkeliijke creatie toe van stage washes, maar het kan ook gebruikt
worden voor het creëren van gobo washes op muren en decors of ACL stijl beam
focussering. Gebruik het Fan menu om te bepalen hoe de beams verdeeld worden over de
lijn. Om een symmetrische ACL stijl look te creëren, focust u eerst één zijde van de heads,
dan selecteert u de andere zijde, selecteer FOCUS LINE opnieuw en klik op encoder E,
Mirror Line. Dit zal de lijn spiegelen volgens de centerlijn van de stage en zo de look
symmetrisch maken.
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De Base Position is de start positie van de heads vóór dat ze gepant worden rond het focus
punt. Indien de head meer dan 90° dient te pannen tov de basispositie, dan zal de head
geflipt worden. De default base position is recht naar beneden. Indien de lichten flippen terwijl
ze bewegen tussen posities, dan kan een andere basispositie nodig zijn.
Om de basispositie te wijzigen, record u een een palet met daarin de gewenste basis posities,
houdt dan encoder A ingedrukt en selecteer de palet. Bijvoorbeeld indien u twee trussen hebt
aan beide zijden van de catwalk, kan je een basispositie willen waar alles direct gefocust is
op de catwalk.
Een andere basispositie optie is Current Position. Deze optie laat toe dat heads kunnen
rondspinnen en enkel en alleen flippen wanneer ze hun pan eindpositie bereiken. Dit kan
handig zijn wanneer je specifieke bewegingen wil creëren tussen posities.
Converteer plot zicht in een MagicQ grid
Het is 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 alleen een grid creëren als het alle heads kan laten passen die getoond worden in
de huidige Plot View in een grid waar de maximale grootte overeenkomt met het maximale
aantal kanalen dat gepatcht kan worden op de console. Het aantal kolommen is beperkt tot
1024, terwijl het aantal rijen beperkt is tot het aantal patchbare kanalen.
Op een MQ500M met 256 universes is het bijvoorbeeld mogelijk om 362x362, 1024x128 en
1x131.072 grids te maken.
Als er items in de plot zijn die over elkaar heen worden gelegd, zal MagicQ waar mogelijk de
exacte positionering van het item aanpassen zodat het op een unieke positie in het raster
past.
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.
Nadat u het grid hebt gemaakt, kunnen ongebruikte rijen en kolommen worden verwijderd
door op SHIFT + OPTIMIZE GRID te drukken in Output, View Grid.
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46. Blind visualisatie
MagicQ ondersteunt blind visualisatie en preview visualisatie wanneer gebruikt samen 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 Programmer only, 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 “Prog Only” zal MagicQ de inhoud tonen van de programmer, zonder
de huidige playback status, ongeacht de blind status.
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.
Wanneer ingesteld op “Output” zal MagicQ de live output van de console tonen.
Blind visualisatie en preview visualisatie hebben geen effect op de normale netwerk outputs
zoals Art-Net, sACN 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 Art-Net, anders zal Capture enkel en alleen de console output tonen.

46.1. Split visualisatie in MagicVis
MagicVis ondersteunt nu een split screen visualisatie om simultaan zowel de live output als
de blind preview te visualiseren.
In MagicVis selecteert u View, Split screen.
Het bovenste gedeelte zal steeds de live output tonen.
Het onderste gedeelte zal de normale MagicQ visualisatie tonen, welke afhankelijk is van de
Vis Source optie. Wanneer ingesteld op “Output” zal hetzelfde getoond worden als in het
bovenste venster.
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 Art-Net, sACN of Pathport, anders zal de output niet getoond worden
wanneer blind preview in werking is.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 461 van 682

Versie 1.9.4.0

46.2. Automatische bron selectie
In Setup, View Settings, Mode stelt u de Visualier optie in op “Auto insert, auto Previs” voor
automatische previsualisatie.
Wanneer MagicVis in werking is met de 3D view, Output als bron 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. = Gebruik van MagicQ met andere vsiualisers.
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47. Gebruik van MagicQ met andere visualisers

Bovenop zijn eigen gratis MagicVis visualiser ondersteunt MagicQ verbinding met andere
visualisers via het ethernet protocol. MagicQ ondersteunt transfer van patch, XYZ en head
selectie informatie naar en van visualisers. Het protocol gebruikt om te communiceren tussen
MagicQ en de Visualiser hangt af van die bepaalde visualiser.
De eenvoudigste manier om te connecteren is gebruik te maken van het Art-Net protocol op
dezelfde manier als u zou doen om Art-Net te koppelen met DMX interfaces, de meeste
visualisers ondersteunen dit protocol. Art-Net ondersteunt geen transfer van patch, XYZ of
head selectie informatie, voor dit hebt u een specifiek visualiser protocol nodig.
Het is mogelijk om MagicQ PC/Mac te gebruiken op dezelfde Pc als waarop de visualiser
staat. Voor de beste performantie kan het beter zijn om deze te draaien op een afzonderlijk
Pc gelinkt via internet.

47.1. Verbinden met een visualiser
MagicQ PC output tot een maximum van 64 universes voor echte controle van
verlichtingsinstallaties geconfigureerd in de Status, Out Type, Out Uni velden in Setup, View
DMX I/O.
Vanaf V1.8.7.6 ondersteunt MagicQ PC externe Visualisers voor maximaal 256 universes via
directe links naar de Visualiser. Bij gebruik van meer dan 64 universes moeten directe
Visualiser-koppelingen worden gebruikt.
In de paneelmodes MQ500 Previs en MQ500M Previs wordt de normale lichtooutput
geblokkeerd en visualisers moeten ook worden verbonden met directe visualiser-links.
Deze zijn geconfigureerd in het veld Visualiser in Setup, View DMX I/O.
De mogelijkheden zijn:
MagicVis
Capture (rem)
WYSYWIG (same PC)
Art/sACN (same PC)

Standaard
Capture (Same PC)
WYSYWIG (rem)
Art/sACN (rem)

Indien ingesteld op Art/sACN, verzendt MagicQ rechtstreeks via Art-Net of sACN naar de
Visualiser met behulp van 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
Visualiser-systeem. Art-Net- en sACN-gegevens die via het veld Visualisers naar Visualisers
worden gestuurd, zijn altijd unicast - ze worden nooit uitgezonden als multicast.
Om beide MagicQ PC en de visualiser op één PC te draaien, stelt u de optie Setup, View
Settings, Network, Send to Applications on this PC in op Yes.
Om MagicQ PC en visualiser te draaien op twee verschillende systemen, dan moet u er zeker
van zijn dat beide systemen hun IP adres en subnet mask ingesteld zijn in het zelfde netwerk
bereik, bijvoorbeeld één op 2.0.0.1 subnet 255.0.0.0 en de andere op 2.0.0.2 subnet
255.0.0.0.
Wanneer MagicQ PC naar een externe visualiser verzendt, zullen de gegevens voor
universes 65 tot 256 af en toe worden onderbroken om te voorkomen dat deze worden
gebruikt om echte verlichtingsinstallaties te besturen. Wanneer MagicQ PC zich in de MQ250,
MQ500 of MQ500M Previs mode bevindt, dan hebben alle universes deze onderbrekingen.
Deze onderbrekingen zijn niet aanwezig op MQ500 200-universe of MQ500M-consoles die de
volledige 256-universes uitsturen.
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47.2. Capture
MagicQ ondersteunt connectie met de Capture visualiser (www.capturesweden.com).
Wanneer u MagicQ Pc gebruikt met Capture, raden wij aan dit op een aparte Pc te
installeren, welke verbonden is via ethernet, omdat dit het beste resultaat geeft. MagicQ en
Capture kunnen op de zelfde Pc te runnen, dan zal u het beste resultaat bekomen met een
scherm met hoge resolutie of meerdere schermen.
Er zijn twee protocols voor communicatie tussen MagicQ en Capture, Art-Net en CITP. ArtNet is een standaard protocol gebruikt om DMX over ethernet mogelijk te maken en laat
bediening van licht toe.
CITP is een open protocol specifiek aan Capture wat voorziet in zowel bediening van het licht
als transfer van de show patch tussen Capture en MagicQ. ChamSys kan u executable files
leveren voor beide protocollen.
Om te communiceren gebruikmakend van Art-Net, stelt u eenvoudigweg de gewenste Output
universes in op type Art-Net in Setup, View DMX I/O en enable de universes. Om CITP te
gebruiken, stelt u het visualiser veld voor alle gewenste universe op Capture.
Ontvangen van patch data uit Capture
Het is mogelijk om patch data te verzenden vanuit Capture naar MagicQ, wanneer verbonden
via het CITP protocol. Start een nieuwe show in MagicQ, in het Patch venster drukt u op de
Visualiser Patch softtoets. Dit zal de patch informatie downloaden vanuit Capture in MagicQ.
MagicQ gebruikt een veld in de personality voor het aangeven van de Capture manufacturer
naam (Make) en de Capture Moving light naam.
Denk er aan, bij het ontvangen van patch data van Capture, tezamen met DMX adressen
ingesteld in Capture, dat ook elke toestel een apparaat nummer moet hebben in Capture.
Capture toestel nummer = head nummers in MagicQ.

47.3. Wysiwyg
MagicQ werkt samen met de CAST WYSIWYG-visualiser met behulp van een speciaal
stuurprogrammabestand.
WYSIWYG en MagicQ kunnen op dezelfde pc draaien, of via een netwerkkabel met een
andere pc of console worden verbonden.
Vanaf MagicQ v1.9.0.5, wordt de WYSIWYG driver automatisch geïnstalleerd wanneer
MagicQ PC wordt geïnstalleerd. Installeer gewoon MagicQ v1.9.0.5 of later op dezelfde pc als
WYSIWYG. Indien nodig kunt u achteraf een eerdere versie van MagicQ installeren; de
WYSIWYG-driver blijft bestaan.
Laat MagicQ toe om WYSIWYG data uit te sturen
Nu dient u de outputs te configureren. Ga naar het Setup, View DMX I/O venster. U zult een
lijst zien van 18 universes en hun configuratie.
Ga naar de Visualiser kolom en selecteer Wysiwyg voor de eerste universe. Er is geen
noodzaak om de status kolom op enabled te plaatsen. WYSIWYG is automatisch enabled
wanneer u WYSIWYG selecteert als Visualiser.

Indien u WYSIWYG op dezelfde Pc gebruikt als MagicQ, stel dan het visualiser type in op
WYSIWYG (same PC) anders dient u het in te stellen op WYSIWYG (remote). Wanneer u
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een verbinding wil met WYSIWYG via een MagicQ console, gebruik dan altijd WYSIWYG
(remote).
Wanneer u WYSIWYG en MagicQ PC op verschillende Pc’s gebruikt, dan is het belangrijk om
er zeker van te zijn dat de MagicQ PC het IP adres kent, dat hij dient te gebruiken om te
communiceren met WYSIWYG.
Stel in Setup, View Settings, Network het IP-adres en het subnetmasker in op hetzelfde als
het IP-adres van uw netwerkpoort die op uw pc wordt gebruikt.
De WYSIWYG driver geïnstalleerd, door MagicQ v1.9.0.5 en later, laat tot 256 universes toe,
afhankelijk van het aantal universes van de aangesloten MagicQ PC of console.
Draaien van WYSIWYG
Start WYSIWYG op. Selecteer de magicqwysiwyg.wyg show.
Om WYSIWYG te laten reageren op de ontvangen DMX data, dient u de poorten in te stellen
in de Device Manager. Ga naar Live Mode, dan Managers -> Device Manager… Indien
MagicQ nog niet in de lijst staat, klik dan op New, search for en voeg “ChamSys MagicQ” toe.
Selecteer ChamSys MagicQ en connecteer dan.
Wees zeker dat u de MagicQ WYSIWYG driver geïnstalleerd hebt op de WYSIWYG Pc.
MagicQ zal geen verbinding maken met WYSIWYG zonder dit.

De universes van WYSIWYG moeten gekoppeld worden met het ChamSys MagicQ device
alvorens er communicatie kan tot stand gebracht worden met MagicQ.
Selecteer ChamSys MagicQ en klik op Properties om universe-mapping in te stellen.
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Auto Patch
MagicQ ondersteunt het WYSIWYG Auto Patch protocol. Welke de patch van WYSIWYG
transfereert naar MagicQ. Om een nieuwe show te transfereren naar MagicQ, wist u eerst de
bestaande show in MagicQ, in WYSIWYG gaat u dan naar de Live Mode -> Autopatch ->
Send Patch.
Wees er zeker van dat u een spot nummer toegekend hebt aan elke head in WYSIWYG,
anders zal WYSIWYG de head data niet versturen via Autopatch.
MagicQ identificeert de apparaten in WYSIWYG en koppelt de naam met de MagicQ heads
via een mapping tabel en aan matching algormtime. Indien MagicQ de head niet kan
identificeren, kan het mogelijk zijn dat het verkeerde head gepatcht wordt of helemaal niet
gepatcht wordt.
In de MagicQ personality is het mogelijk om de WYSIWYG Auto Patch naam in te geven die
zorgt voor d emapping.
Bij het uitvoeren van een Autopatch zal MagicQ raporteren welke heads niet overeenkomen.
Om een personality file te corrigeren, editeert u de head in de head editor, en geeft u de
correcte WYSIWYG naam in. Indien de WYSIWYG naam leeg is, zal drukken op ENTER de
ontvangen naam van WYSIWYG laten overeenkomen met de laatste verkeerde combinatie.
Bij gebruik van WYSIWYG met een afzonderlijke MagicQ console, dient u te controleren dat
in Setup, View Settings, Multi Console, Enable Remote Access = Yes. Dit verzekert dat de
patch correct kan getransfereerd worden naar de console.
Auto Focus
MagicQ ondersteunt het WYSIWYG Auto Focus protocol. Indien u Auto Focus inschakelt voor
de ChamSys poorten in de Device Manager, dan zullen wijzigingen gemaakt in de WYSIWYG
design mode, teruggekoppeld worden naar de programmer in de console.
Oplossen van problemen
Probleem:
WYSIWYG ontvangt geen data.
Oplossing:
Controleer of u de MagicQ WYSIWYG driver geïnstalleerd hebt op de
WYSIWYG Pc.
Controleer of de verbinding is gemaakt in de WYSIWYG device manager.
Controleer of u de juiste MagicQ universes hebt geconfigureerd om
WYSIWYG te gebruiken als visualiser.
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Probleem:
Oplossing:

WYSIWYG wil geen verbinding maken op dezelfde Pc als MagcQ.
Controleer of de visualiser is ingesteld als WYSIWYG (same PC) in het Setup
venster.

Probleem:
Oplossing:

WYSIWYG wil geen verbinding maken tussen twee verschillende Pc’s.
Controleer dat de netwerkinterfaces op de twee Pc’s geconfigureerd zijn op
hetzelfde IP subnet, dat ze geactiveerd zijn en dat u MagicQ geconfigureerd
hebt om de juiste netwerkpoort te gebruiken (Setup, View Settings, IP
address). Controlleer de firewll instellingen.

Probleem:

WYSIWYG heeft verbinding gemaakt maar u hebt geen controle over de
apparaten.
Controleer of de MagicQ universes in WYSIWYG gekoppeld zijn met de
MagicQ device.

Oplossing:

47.4. Vision, Depence, L8
Vision, Depence en L8 ondersteunen het Art-Net protocol. Steel eenvoudigweg het gewenste
aantal universe in met Out Type Art-Net en plaats ze enabled. Het visualiser veld dient op
“None” te staan.
Voor meer dan 64 universes in de Previs-mode, stelt u het veld Visualiser in op Art / sACN
(remote) of Art / sACN (same PC) en configureert u het Visualiser IP in Setup, View Settings,
Network.
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48. Trackers

MagicQ ondersteunt veel geavanceerde 3D-functies met betrekking tot 3D (XYZ) -ruimte met
behulp van de ingebouwde plot- en visualisatiefuncties.
Hierdoor kunnen shows worden opgebouwd rond XYZ-posities in de prestatieruimte, waarbij
posities gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt bij verplaatsingen tussen locaties, of voor
real-time volgen van objecten, mensen, of van lichttrussen / verplaatsingen van set objecten,
tijdens het afspelen van de show.
MagicQ ondersteunt een aantal trackingprotocollen om geautomatiseerde posities van heads
op 2D- of 3D-posities binnen het podium mogelijk te maken.
Zie het ingebouwde demo-showbestand TrackerDemo.shw.
De informatie van Trackers kan worden gebruikt door paletten die zijn ingesteld als Track, om
MagicVis-objecten te verplaatsen en ook door Tracker Automations.
De huidige waarde van ontvangen trackers is te zien in Macro, View Autom, View Trackers.
Wanneer tracker-gegevens actief zijn, toont MagicVis de tracker-punten als een groen kruis
binnen de 3D-ruimte. Als de trackergegevens verloren gaan, wordt het kruis rood en na 2
seconden geen trackergegevens voor die tracker te hebben ontvangen, verdwijnt het kruis
helemaal.

48.1. MQ Track protocol
MagicQ kan trackergegevens sturen en ontvangen via een eenvoudig UDP-protocol op UDPpoort 6549. Het formaat van de ontvangen gegevens is:
<x>, <y>, <z>, <tracker id>, <tracker name>
Waarbij <tracker id> op nul is gebaseerd - 0 voor Tracker 1, 1 voor Tracker 2.
Als u bijvoorbeeld tracker 2 genaamd "Bob" met positie x van 2,5 m, y van 3 m en z van 3,5
m verzendt, zouden de gegevens in het UDP-bericht worden
2.5,3,3.5,1, Bob
Het MQ Track-protocol gebruikt MagicQ XYZ-ruimte met X en Z als horizontaal op het podium
/ prestatieruimte en Y als verticaal.

48.2. Object Transform protocol
MagicQ ondersteunt E.159 Object Transform Protocol (OTP) voor het verzenden en
ontvangen van trackergegevens en voor het verzenden en ontvangen van MagicVisobjectpositie- en rotatiegegevens.
De OTP-functie is ingesteld in Setup, View Settings, Network, OTP-functie.
Indien ingesteld op "Tracker (rx)" ontvangt MagicQ Tracker-gegevens via OTP en fungeert als
OTP-consument. MagicQ aanvaard elk systeem of groep waarbij het puntnummer de
Tracker-ID is.
MagicQ converteert automatisch tussen de Object Transform Protocol XYZ-coördinaten (X, Y
horizontaal, Z verticaal) en MagicQ XYZ-ruimte (X en Z horizontaal, Y verticaal).
Indien ingesteld op "Tracker (tx)" verzendt MagicQ Tracker-gegevens via OTP en treedt op
als OTP-producent. MagicQ verzendt OTP-systeem 1, Groep 1 met het puntnummer dat
wordt toegewezen aan de Tracker-ID in MagicQ en de naam is ingesteld op de relevante
tracker – bijvoorbeeld 'Tracker 1'.
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MagicQ kan Tracker-gegevens ontvangen via een ander protocol dan OTP, zoals het MQ
Track-protocol, en kan die gegevens vervolgens opnieuw verzenden met de "Tracker (tx)"
optie hierboven.
Indien ingesteld op "Vis-object (rx)" accepteert MagicQ positie- en rotatiegegevens voor de
MagicVis-objecten die hun positie wijzigen en rotatie dienovereenkomstig. MagicQ accepteert
elk systeem of groep waar de naam overeenkomt met de MagicVis-objectnaam.
MagicQ vergelijkt de namen voor de punten die via OTP zijn ontvangen met de objectnamen
in MagicVis. De OTP-naam moet exact overeenkomen met de MagicVis-objectnaam, inclusief
hoofdletters. Veranderingen in een puntpositie of rotatie zullen het object onmiddellijk
verplaatsen binnen de MagicVis XYZ-ruimte.
Indien ingesteld op "Vis-object (tx)" verzendt MagicQ positie- en rotatiegegevens voor alle
MagicVis-objecten en fungeert als een OTP producent. MagicQ verzendt OTP-systeem 1,
groep 1 en punten vanaf 1. MagicQ verzendt de naam voor elk punt als de naam van het
object binnen MagicVis.
Indien ingesteld op "Tracker + vis (rx)" accepteert MagicQ zowel Tracker- als MagicVisgegevens. Waar de OTP-naam overeenkomt met een MagicVis-objectnaam, wordt het
verwerkt voor het MagicVis-object, anders wordt aangenomen dat het Tracker-gegevens zijn.
Indien ingesteld op "Tracker + vis (tx)" verzendt MagicQ zowel Tracker- als MagicVisgegevens. Trackergegevens worden verzonden als OTP-groep 1 en MagicVisobjectgegevens worden verzonden als OTP-groep 2.
Bij ontvangst 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 het veld
OTP-functie is ingesteld op Vis Object (rx) of Tracker + Vis (rx), 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 ontvangen positie en rotatie via OTP.
Het ontvangen en verzenden van Object Transform Protocol data wordt ondersteund op
MagicQ consoles. Op MagicQ PC- en Mac-systemen wordt het alleen ondersteund wanneer
het is ontgrendeld met een MagicQ- of SnakeSys-interface.

48.3. PSN/Spotme
Indien ingesteld op PSN/SpotMe, ontvangt MagicQ trackergegevens van het PSN-protocol /
Robert Juliat-volgsysteem. PSN is een open protocol voor On-Stage, Live 3Dpositiegegevens. www.posistage.net.
MagicQ en PSN gebruiken dezelfde XYZ-ruimte (X en Z horizontaal, Y verticaal). De Z-positie
wordt automatisch omgekeerd - MagicQ heeft Z-positief naar het publiek toe, PSN heeft Zpositief naar de achterkant van het podium (podiumrichting omhoog). Wanneer de Tracker rxoptie 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.
Om PSN te verzenden, stelt u de optie Tracker tx in op PSN. Dit gebruikt de OPT-functieoptie
om te bepalen welke functie wordt verzonden. Als het veld OTP Function is ingesteld op Vis
Object (tx) of Tracker + Vis (tx) dan stuurt 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.
PSN wordt ondersteund op MagicQ-consoles. Op MagicQ PC- en Mac-systemen wordt het
alleen ondersteund wanneer het is ontgrendeld met een MagicQ- of SnakeSys-interface.
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48.4. Scaling, offsets en swaps
Scaling, offsets en swapping Y/Z kunnen worden ingesteld voor individuele Trackers in het
Macro-venster, View Autom, View 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,X
kolommen die vervolgens intern worden gebruikt door MagicQ voor Tracker functies.
Voor elke Tracker kan een IP-adres worden opgegeven, om de acceptatie van Trackergegevens, voor die Tracker alleen, van één enkel systeem met dat specifieke IP-adres, te
beperken.

48.5. Tracker Palettes
Tracker-paletten zijn speciale paletten die een tracker gebruiken in plaats van absolute
waarden die in het palet zijn opgeslagen.
Door een palet in te stellen als een trackerpalet, volgen de kanalen overal waar het palet
wordt gebruikt de tracker met een optionele offset. Trackerpaletten opgenomen met waarden
van 128 voor de pan- en tilt-attributen (0 graden pan en tilt) zullen geen offset hebben. Alle
andere waarden werken als een offset naar het tracker-apparaat.
Om een Palette in te stellen als Tracker Palette, ga naar View Palette en druk op de SET
TRACKER soft toets. Selecteer vervolgens Tracker en voer een tracker-ID in.
Om een palet als trackerpalet uit te schakelen, drukt u op SHIFT UNSET TRACKER of drukt
u op SET TRACKER en selecteert u niets.
De Tracker controleert de basispositie. Het is daarom mogelijk om een FX bovenop de
trackerpositie toe te voegen - er kunnen bijvoorbeeld plekken worden ingesteld om een cirkel
rond de Tracker-positie van een rijdende auto te laten lopen.
Wanneer een kanaal verandert van besturing door een absolute waarde of normaal palet
naar een trackerpalet, gebruikt het de fade-tijden om te crossfaden tussen de oorspronkelijke
positie en de tracker-positie.
Wanneer een kanaal verandert van besturing door een Tracker-palet naar een absolute
waarde of een normaal Palet, gebruikte MagicQ de fade-tijden om te crossfaden van de
trackerpositie naar de nieuwe positie.
Standaard volgen alle heads in het palet de XYZ-positie van de Tracker. Het is mogelijk om
X- en Z-offsets in te stellen vanaf de MagicVis-object XYZ-positie voor elk head in de
paletweergave.

48.6. Gebruik van automations met trackers
MagicQ kan automatiseringsgebeurtenissen activeren op basis van een XYZ Tracker-positie
gerelateerd aan een MagicVis-object. Dit maakt het mogelijk om een XYZ positie te
ontvangen van een extern systeem en die positie-informatie te gebruiken om andere
attributen te controleren - bijv. de intensiteit van vaste spot verhogen wanneer een artiest zich
in eenbepaald gebied op het podium bevindt. We binden het aan delen van het podium die
we kunnen definiëren in onze MagicVis-visualisatie, zodat we de kenmerken kunnen regelen intensiteit, kleur, zoom enz. . gebaseerd op hoe dicht de artiest bij een punt of een lijn is.
Als het triggertype is ingesteld op Inside (binnen), dan gaat de triggergebeurtenis, als de
XYZ-tracker binnen het MagicVis-object beweegt, van 0 aan de rand naar 255 in het midden
van het object.
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Wanneer het triggertype is ingesteld op Outside (buiten), dan wanneer de XYZ-tracker zich
buiten het MagicVis-object bevindt, is het triggergebeurtenisniveau 255. Wanneer het naar
binnen beweegt, gaat het van 255 aan de rand naar 0 in het midden van het object.
Als het triggertype is ingesteld op Enter (binnentreden), wordt de gebeurtenis geactiveerd
terwijl de XYZ-tracker binnen het MagicVis-object beweegt.
Wanneer het triggertype is ingesteld op Exit (verlaten), wordt de gebeurtenis geactiveerd
wanneer de XYZ-tracker buiten het MagicVis-object beweegt.
Als u bijvoorbeeld een bewegend licht wilt instellen om naar magenta te veranderen terwijl
een artiest door een positie beweegt, maakt u een Cue Stack met een enkele Cue met alleen
het magenta attribuut. Maak in MagicVis een vorm - ofwel een kubus of een cilinder en plaats
deze op de vloer van de speelruimte. Stel de Cue Stack in op Fader controls LTP en maak
vervolgens een Tracker automatiseringstype Inside en selecteer het MagicVis-object.

48.7. Tracking van een vaste XYZ op bewegende lichttrussen
In situaties waar het de lichttruss is, en dus de positie en rotatie van de lichten beweegt in
plaats van dat een object het beweegt, is het mogelijk om XYZ-posities in de 3D-ruimte in te
stellen die vervolgens worden gevolgd door de moving lights, ongeacht hun werkelijke positie
en rotatie.
In dit geval moet de truss of het object, waarop de lichten bevestigd zijn in MagicVis, worden
ingesteld om de externe Tracker te volgen via OTP of via een Generic Movement-personality.
Vanaf softwareversie 1.9.2.2 kan de Generic Movement-personalitie worden ingesteld om zijn
gegevens van een Externe Tracker te krijgen door het Tracker-attribuut in te stellen op een
geldige Tracker-ID (1 tot 20).
Om een vaste XYZ-positie te gebruiken, selecteert u de heads en gebruikt u vervolgens
Focus Hold in de plotweergave om ze te positioneren. Bewaar deze positie als een
positiepalet en selecteer vervolgens View Palette en stel de Tracker in. Selecteer de XYZ
Pos-optie. Telkens wanneer dit Palette wordt gebruikt in een Cue, zullen de Heads op dit punt
worden gepositioneerd, ongeacht eventuele veranderingen in de fysieke positie van de Heads
in MagicVis.
Het is ook mogelijk om Focus Line te gebruiken in plaats van Focus Hold. Wat betreft Focus
Hold, bewaar deze positie in een positiepalet en selecteer vervolgens View palette en stel
Tracker in op XYZ Pos-optie. De XYZ van elke specifieke Head wordt opgeslagen in het
Palette. De View Palette-weergave toont de X- en Z-positie in de Pan- en Tilt-velden.
Merk op dat Setup, View Settings, Network, Tracker rx moet zijn ingesteld op Internal of een
van de externe trackingprotocollen voor het traceren van vaste XYZ-posities en objecten. Als
deze is ingesteld op None (Geen), vindt er geen tracking plaats. Wanneer dit palet wordt
gebruikt, wordt elke head gepositioneerd volgens de specifieke positie van Head XZ. De Y
(hoogte) is hetzelfde voor alle heads in het palet.
Het View Palette-venster toont de XYZ-positie van het palet in de titelbalk. Naast elke head
tonen de velden Pan en Tilt de X- en Z-offset van de individuele head vanuit de XYZ-positie
van het palet. Het is mogelijk om de offset van de heads voor elk head aan te passen.

48.8. Tracken van een bewegend MagicVis object
Wanneer een MagicVis-object beweegt (onder controle van een Generic Movement-head of
met behulp van OTP Vis Object rx), kunnen lichten worden ingesteld om de XYZ-positie van
het MagicVis-object te volgen.
Om een MagicVis-object te volgen, selecteert u de Heads en neemt u ze op in een Palette en
selecteert u vervolgens View Palette en Set Tracker. Selecteer de MagicVis Object optie en
selecteer het gewenste object. Telkens wanneer dit Palette in een Cue wordt gebruikt, zijn de
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Heads dan ook gepositioneerd op dit MagicVis-object, ongeacht waar het object zich bevindt
of enige verandering in de fysieke positie van de heads in MagicVis.
Merk op dat Setup, View Settings, Network, Tracker rx moet zijn ingesteld op Internal of één
van de externe trackingprotocollen voor tracking van MagicVis-objecten. Als deze is ingesteld
op None, vindt er geen tracking plaats. Telkens wanneer dit palet wordt gebruikt, is elke head
dan gepositioneerd volgens de specifieke Head XZ-positie. De Y (hoogte) is hetzelfde voor
alle heads in het palet.

Standaard volgen alle heads in het palet de XYZ-positie van het MagicVis-object. Het
is mogelijk om X- en Z-offsets in te stellen vanaf de MagicVis-object XYZ-positie voor
elk head in de View Palette-weergave.
48.9. Tracker simulator
MagicQ ondersteunt een interne Tracker-simulator die waarden genereert voor Tracker 1 en
Tracker 2. Beide trackers bewegen binnen een rechthoek van (-5, -5) tot (5,5) meter. Tracker
1 is 0,01 m hoog en Tracker 2 0,05 m hoog.
De beweging is zo ontworpen dat de helft van de tijd dat de trackers slechts in één dimensie
bewegen en de andere helft ze bewegen in twee dimensies. Tracker 1 beweegt in een
positieve X zonder verandering in Z en wanneer hij in een negatieve X beweegt, verandert hij
Z.
Tracker 2 beweegt in een positieve X en verandert tegelijkertijd Z. Wanneer het in een
negatieve X beweegt, is er geen verandering in Z.
De Tracker Simulator vereist niet dat MagicQ wordt ontgrendeld - het is mogelijk om deze op
de MagicQ-software te gebruiken zonder externe ChamSys-interfaces.
De simulator wordt geactiveerd door Setup, View Settings, Network, Remote Tracker Protocol
in te stellen op Simulator.

48.10. Generic Tracker personality
MagicQ ondersteunt een Generic Tracker-personality die in een show kan worden gepatcht.
Hierdoor kan een positie worden gevolgd met controle van de XYZ-positie van de head
binnen de MagicQ show of ontvangen via DMX input van een ander systeem. Het is
mogelijkheid om zowel vanuit de show als vanaf een extern systeem controle te hebben.
De Generic Tracker-personality heeft 10 kanalen:
Kanaal 1
Kanaal 2
Kanaal 3+4
Kanaal 5+6
Kanaal 7+8
Kanaal 9+10

Tracker ID
Reserve
X positie
Y positie
Z positie
Schaal

Alle attributen worden toegewezen aan de positiepagina wanneer de head is gepatcht.
De tracker-ID is standaard 1. Als u meer dan één generieke tracker gebruikt, moet de trackerID voor de head altijd zijn geprogrammeerd in een Cue in het showbestand en geactiveerd.
De Generic Tracker-personality gebruikt MagicQ XYZ-ruimte met X en Z als horizontaal op
het podium / prestatieruimte en Y als verticaal.
Standaard zijn X, Y, Z in mm. De 0-positie is 32768, 32768, 32768. Waarden lager dan 32768
zijn negatief. Waarden groter dan 32768 zijn positief.
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Als schaal 0 of 256 is, wordt er geen schaalverdeling toegepast. Voor andere schaalwaarden
wordt de resulterende X-, Y- of Z-positie vermenigvuldigd met de schaal gedeeld door 256.
Normaal genereert de Generic Tracker tracker XYZ op basis van de MagicQ-waarden voor de
kanalen die in het showbestand zijn geprogrammeerd. Als de kanalen zijn ingesteld op Input
in de Patch, dan worden XYZ data ontvangen van DMX-input. Als de kanalen zijn ingesteld
op Override in de patch, wordt de data gegenereerd vanuit MagicQ wanneer de kanalen
actief zijn op een playback of in de programmer die anders ontvangen van DMX-input.
De Generic Tracker-personlity vereist niet dat MagicQ wordt ontgrendeld om intern Trackergegevens te genereren - het is mogelijk om deze te gebruiken op MagicQ-software zonder
externe ChamSys-interfaces.
Het ontvangen van Generic Tracker-gegevens van DMX-input wordt altijd ondersteund op
MagicQ-consoles. Op MagicQ pc- en Mac-systemen wordt het alleen ondersteund wanneer
het is ontgrendeld met een MagicQ- of SnakeSys-interface.

48.11. Verplaatsen Vis objecten
Objecten in MagicVis kunnen worden verplaatst onder controle van Heads in de MagicQshow met behulp van de Generic Movement-personality om trussen te simuleren die aan
motoren hange of decorstukken die over het podium bewegen. De Generic Movement Head
heeft ook een Tracker-mode die offsetgegevens van een externe Tracker kan halen in plaats
van van zijn interne attributen.
Om een gekoppeld object beweegbaar te maken, patcht u een Generic Movement-head in
MagicQ. Stel vervolgens in Patch, View Vis het attach-object voor de Generic Movement in
als het Attach-object dat moet worden verplaatst. Alle armaturen die aan de truss worden
gekoppeld, bewegen mee met de truss.
De Generic Movement head heeft X, Y, Z positie en X, Y, Z rotatie attributen die volledige
controle over het object mogelijk maken vanuit MagicQ. Als het Tracker-attribuut is ingesteld
op een geldige Tracker-ID (1..20), dan wordt de X , Y, Z-positie overgenomen van de externe
Tracker en wordt de X, Y, Z-rotatie op nul gezet.
De Generic Movement head is een virtuele head, dus het kan niet gepatcht worden in de
MagicQ Patch..

48.12. Zenden Tracker 1 / Tracker 2 van Focus Hold
MagicQ kan de Focus Hold-positie naar andere consoles en apparaten verzenden met behulp
van het MQ Track-protocol.
Stel Setup, View Settings, Network, Tracker tx in om Track 1 of Track 2 te genereren. MagicQ
werkt de respectievelijke Tracker bij vanuit de Focus Hold-positie en verzendt deze via het
MQ Track-protocol.
Generate Track 1 en Generate Track 2 kunnen worden gebruikt op secundaire MagicQconsoles / -systemen om de Focus Hold XY-positie vanuit de plotweergave naar een primaire
MagicQ-console te sturen (met behulp van het MQ Track-protocol), waardoor afzonderlijke
operators de trackingpunten in het real-time kunnen beheren.

48.13. DMX input tracking
In plaats van één enkele 3D-positie te volgen, kan MagicQ trackergegevens voor elke Head
rechtstreeks op de DMX-input ontvangen die overeenkomt met de output - bijvoorbeeld als
een Head is gepatcht op Universe 1 kanaal 1 met pan en tilt op respectievelijk kanalen 10 en
12, dan het zal de tracker-gegevensinvoer voor pan en tilt van inputkanalen 10 en 12 nemen.
Wanneer een trackerpalet actief is op dat kanaal, worden de ontvangen DMX-gegevens
gebruikt. Als het Tracker-palet niet actief is, worden de normale MagicQ-berekende gegevens
gebruikt.
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Trackerpaletten die worden gebruikt voor het bijhouden van DMX-input moeten worden
ingesteld op DMX in de Tracker.
De palet pan- en tilt-waarden voor elke head moeten worden ingesteld op 0% (128). Het is
mogelijk om pan- en tilt-offsets in te stellen die worden toegevoegd aan de ontvangen DMX in
pan- en tilt-kanalen voor elk head in de View Palette-weergave.

48.14. Tracker demo show
MagicQ heeft een Tracker Demo-show in de demomap. De show heeft 6 Chauvet MK3-spots
en playbacks die zijn geprogrammeerd voor demo-tracking. Laad de show en open het
Visualiser-venster.
Wanneer PB1 wordt verhoogd, wordt een basisscène op de spots geplaatst. Er wordt een
macro uitgevoerd om de Tracker Rx-instelling in te stellen op Simulator. Trackers 1 en 2
zullen over het podium bewegen - respectievelijk groene en rode kruisen.
PB2 bevat een Tracker-palet voor Tracker 1. Het verhogen van deze playback fade naar de
spots die Tracker 1 volgen.
PB3 bevat een Tracker-palet voor Tracker 2. Het verhogen van deze playback fade naar de
spots die Tracker 2 volgen.
PB4 bevat een Tracker-palet voor Tracker 3. Tracker 3 wordt bestuurd door de Generic
Tracker-head in het showbestand en weergegeven in MagicVis met een groen kruis, dat
midden op het podium begint. Playback PB8 past een cirkel FX toe op de Tracker 3-positie.
De spots volgen Tracker 3 waar het ook is.
PB5 heeft een trackerpalet met een vaste XYZ-positie op de drums. Aan de lichttruss is een
Generic Movement head bevestigd waarmee via PB8 de truss omhoog en omlaag kan
bewogen worden. Terwijl de truss beweegt, herberekent MagicQ de pan en tilt van de Spots
om te blijven focussen op de XYZ-positie van de Drums.
PB6 heeft een Tracker-palet met een vaste XYZ-positie, gecreëerd op basis van een focuslijn
- elke plek in het palet heeft een unieke X- en Z-positie in het palet. De spots delen allemaal
dezelfde Y-positie. Het werkt vergelijkbaar met PB5, waarbij de positionering wordt
vastgehouden terwijl de truss beweegt.
PB7 heeft een Tracker Palette met een vaste positie op het MagicVis Piano-object. Aan het
Piano-object is een Generic Movement-kop bevestigd die het mogelijk maakt om via PB10 de
Piano naar links en rechts te bewegen. Terwijl de truss beweegt of de piano beweegt,
herberekent MagicQ de nieuwe positie van de truss en de nieuwe positie van de piano. De
truss en de piano kunnen tegelijkertijd bewegen.
Door PB1 op Cue 2 te zetten, wordt een Tracker Automation ingeschakeld die een Cue Stack
met een Cue activeert waarbij de spots in het geel staan. Als de gespecificeerde tracker
(Tracker 1) het gespecificeerde Autom-object binnentreedt (Auto Area - de rechthoek op de
vloer links van het midden), wordt de Cue getriggerd met een niveau dat evenredig is met de
nabijheid aan het midden van het object - aan de rand is het 0 % en in het midden is het
100%. De Cue Stack is ingesteld op Fader controls LTP, zodat het geel wordt toegepast op
basis van waar de Tracker zich in het gebied bevindt.
Merk op dat MagicQ op pc / Mac-systemen moet worden ontgrendeld om de automatisering
te laten werken.
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49. Settings (instellingen)

MagicQ ondersteunt een groot aantal opties en instellingen welke door de gebruiker vrij
kunnen ingesteld worden. Deze instellingen zijn verdeeld in 2 categorieën, show settings en
console settings. Show settings zijn instellingen die de gebruiker mogelijk wenst te wijzigen
op een show per show basis, terwijl console instellingen geassocieerd zijn met de specifieke
console en de verbinding met externe apparaten.
Show Settings
•
•
•
•
•
•
•
•

Mode Settings (niet Product & Country)
Keypad Encoder Settings
Windows Settings
Prog Settings
Playback Settings
Cue stack Settings
Cue Storage Settings
Media Server Settings

Console Settings
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DMX I/O Settings
Wing Settings
Monitor Settings
Mode Settings (Product en Country)
Network Settings
WIFI Setting
MIDI Timecode Settings
Port Settings
Multi Console Settings
Hardware Settings

Beide, show settings en console settings, worden bewaard in de MagicQ show files, maar
standaard worden enkel de showinstellingen geladen wanneer een MagicQ show geladen
wordt. Om te forceren ook de console settings te laden, gebruikt u SHIFT en LOAD
SHOW+CON.
In MagicQ, zijn console settings weergegeven met een rode vlag in de hoek rechts onderaan
van de tekstbox die de setting beschrijft.

49.1. Programmatie modes
De Magicq console laat toe de programmatie mode en playback mode in te stellen in het
setup venster. De modes stellen verschillende instellingen in van de console. Alle instellingen
kunnen individueel ingesteld worden, maar de modes maken het veel eenvoudiger om te
schakelen tussen de meest gebruikte modes.
De programmatie mode bepaalt hoe de console geprogrammeerd wordt. De opties zijn
Normal, Theatre non-track, Theatre tracking en Hog II Warp.
Wijzigen van de mode, gedurende programmatie, verandert niets aan de cue stacks die reeds
geprogrammeerd zijn, het beïnvloedt enkel de programmatie van nieuwe cue stacks.
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De instellingen die beïnvloed worden zijn:
Setup, Prog Settings
Setting

Live (Chase)

Live (Cue Stack)

Programmer Tracking

No

Unused Chans return to defaults

No

Programmer overides FX
Highlight mode
Fan mode

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

High/Low

High/Low

High/Low

High/Low

High/Low

Normal

Normal

Normal

Normal

No toggle

Select multiple groups

No

Multiple

Multiple

Multiple

Multiple

Recording to Palettes

Selected

All Heads

Selected

Selected

All heads

Setup, Keypad/ Encoders
Setting

Normal (live)

Live (Cue Stack)

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

Select heads on keypad intensity set

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Select heads and palettes from keypad

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Keypad always selects heads

No

No

No

Yes

Maintain encoders as Pos, Col, Beam

No

Priority to Selected
Heads
Yes

No

No

Yes

Keypad Syntax – Theatre Patch

No

No

Yes

Yes

No

Normal (live)

Live (Cue Stack)

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

No

Yes

No

No

Yes

Normal (live)

Live (Cue Stack)

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Setup, Windows
Setting
Always Show Record Options
Setup, Playback
Setting
Intensity FX (HTP) can add, subtract
Setup, Cue Stack Defaults, Fader
Setting

Normal (live)

Live (Cue Stack)

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

Fader activates

Yes

Yes (Single Cue)

No

No

No

Fader releases

Yes

Yes (Single Cue)

No

No

No

Setup, Cue Stack Defaults, Flash
Setting

Normal (live)

Live (Cue Stack)

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

Flash activates

Yes

Yes

No

No

No

Flash releases

Yes

Yes

No

No

No

Normal (live)

Live (Cue Stack)

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

Setup, Cue Stack Defaults, Step
Setting
Multi Cue, Controlled as chase

Yes

No

No

No

No

Multi Cue, Step halts before executing

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Multi Cue, Zero Old HTP

Yes

No

Yes

No

No

Multi Cue, Zero Old FX

Yes

No

Yes

No

No

L

HLF

L

HLF

HLF

Normal (live)

Live (Cue Stack)

Theatre non track

Theatre track

Hog II warp

0s

3s

3s

3s

3s

Track
Setup, Cue Stack Defaults, Step Times
Setting
HTP in, HTP out, Pos times
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Voor het wijzigen tussen Tracking en Non-Tracking mode, verandert u eenvoudig de
“Programmer Tracking” optie in het Setup venster, “Prog” tab. Dit stelt automatisch de Default
cue stack opties (Recalculate state on jumps, Zero old http, Zero old FX) correct in.

49.2. Playback mode
De playback mode bepaalt hoe de console cues weergeeft. De opties zijn Normal en Safe. In
Normal mode kan de gebruiker wijzigingen uitvoeren tijdens het runnen van shows, identiek
zoals bij het programmeren van de show. In Safe mode, is het maken van wijzigingen niet
toegelaten en backups worden uitgeschakeld om elke interferentie met de lopende show te
voorkomen.

49.3. Advanced settings mode
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.
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.
Vanaf v1.8.0.2 zal op alle MagicQ consoles de Advanced Setting optie bewaard worden en
verschijnen bij het opstarten, en resetten zoals het was voor het opstarten of reset. Bij oudere
versies, wanneer de MQ40N of MQ40 de eerste maal gestart of gereste werd, keerde deze
standaard terug naar de eenvoudige settings. Dit was initieel om er zeker van te zijn dat
basisgebruikers de eenvoudige settings zagen bij het opstarten en niet verward werden door
alle geavanceerde functies.

49.4. Output settings
De console ondersteunt 64 universes in en out, welke kunnen geconfigureerd worden om
verschillende protocols te gebruiken. Outputs moeten geconfigureerd en enabled worden
vooraleer de console data zal uitsturen. Om de outputs in te stellen, open het Setup venster
en selecteer VIEW DMX I/O.
MagicQ software ondersteunt 64 universes maar oudere versies van MagicQ ondersteunen
minder universes. Om het aantal universes te wijziging zie configureren aantal universes.
Configureren Output universes
Voor elk van de universes kan het ouput en input protocol geselecteerd worden in de
respectievelijke Out Type en In Type velden. Druk ENTER of dubbelklik om het volgende
protocol te selecteren.
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DMX I/O out protocols

None

Geen protocol, dus ook geen output/input.

Art-Net
Pathport
ShowNet
sACN

Art-Net 1, 2, 3, 4 protocols (over ethernet).
Pathport protocol (over ethernet)
Show Net protocol (over ethernet)
CAN Streaming DMX (over ethernet)

MQ Direct
MQ Wing
MQ Dual DMX
MagicDMX

Directe DMX outputs van MagicQ Pro en Expert consoles
DMX outputs op MagicQ PC Wing, Mini Wing of Maxi Wing
MagicQ Dual DMX interfaces
ChamSys MagicDMX USB interface

Enttec Pro/LumenRadio *
Dig Enlight *
Peperoni *
DMX4ALL *
USBDMX *
Nicholaudie *

Enttec Pro dongle/LumenRadio Nova Wireless
Digital Enlightenment dongles
Peperoni dongles en interfaces
DMX4ALL devices
USBDMX devices
Nicholaudie/Sunlight devices

*Verouderde apparaten worden niet langer actief ontwikkeld en ondersteund. ChamSys kan
geen ondersteuning bieden voor deze interfaces.
Opmerking Enttec Pro wordt niet ondersteund met MagicQ op Apple M1-hardware.
MagicQ Dual DMX modules, MagicDMX interfaces en ChamSys Ethernet naar DMX
interfaces gebruiken hun eigen interne processor om de correcte DMX framing te garanderen
tegen hoge DMX refresh rates.
Voor netwerk protocollen zoals Art-Net en PathPort is het noodzakelijk de Out Uni en in Uni
velden in te stellen, deze bepalen welke ID van de universe zullen getransporteerd worden
over ethernet. Deze instellingen dienen overeen te komen met de ID’s op de ethernet
interface boxen.
Wanneer een groot aantal universes getransporteerd worden over ethernet, kan het
noodzakelijk zijn een subnet ID te configureren. Geef subnet ID's in via de syntax 1-0 voor
subnet 1 universe 0. Het subnet is standaard op nul geplaatst.
Een ! bij een universe geeft aan dat er een conflict is waarbij meer dan één universe uitstuurt
op dezelfde netwerk universe en dit is niet toegelaten.
Art-Net™ Ontworpen door en Copyright Artistic License Holdings Ltd.
Gebruik van Art-Net
Om Art-Net te gebruiken, configureert u eenvoudig het type Output Universe op Art-Net, stelt
u het veld Out Uni in op de gewenste Art-Net-universe en stelt u de status van de universe in
op enabled. MagicQ zal Art-Net over het netwerk uitzenden. MagicQ vereist geen binding met
nodes bij gebruik van Art-Net in de standaard configuratie.
Bij gebruik van Art-Net op een netwerk met 32 of meer universes wordt aanbevolen om
unicast Art-Net te gebruiken in plaats van broadcast Art-Net. Zet de Art-Net type instelling in
Setup, View Settings, Network op "V4 unicast". MagicQ unicast dan automatisch Art-Net naar
gedetecteerde Art-Net nodes in plaats van te broadcasten.
MagicQ kan ook handmatig worden geconfigureerd om Art-Net te unicasten naar de IPadressen van twee specifieke apparaten. Stel de Unicast-velden in voor elke universe in DMX
I/O. De IP-adressen van Art-Net-compatibele apparaten op het netwerk kunnen worden
bekeken in Setup Window, View System, View Status, Art-Net nodes.
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Wanneer een unicast adres manueel is ingesteld, voor een Universe ingesteld op Art-Net,
dan stuurt MagicQ data voor deze universe direct naar het unicast adres, i.p.v. deze universe
te broadcasten. Denk er aan dat MagicQ deze universe nog steeds deze universe zal
broadcasten éénmaal per seconde, dit laat toe dat alle andere consoles in het netwerk, zien
dat er een console is die Art-Net uitstuurt voor deze universe. Deze additionele broadcast kan
genegeerd worden door de setting Setup, View Settings, Hardware, Reduced Rate DMX in te
stellen op “M+C no broadcast”.
Merk op dat het gebruik van beide Unicast-adressen de hoeveelheid netwerkverkeer
verdubbelt.
Gebruik van sACN
sACN Streaming DMX gebruikt multicast om DMX data uit te sturen op het netwerk. Bij
gebruik van vele universes bekom je hiermee meestal een betere oplossing dan met Art-Net
in broadcast mode. sACN streaming DMX nodes decoderen enkel en alleen de universe
waarin ze interesse hebben, dit i.p.v. alle gebroadcaste universes te decoderen op het
netwerk.
MagicQ ondersteunt unicast voor sACN - stel de Unicast-adressen in in Setup, View DMX
I/O. Wanneer een Unicast-adres is ingesteld voor een universe, stuurt MagicQ die universe
niet langer naar het Multicast-adres.
De sACN output prioriteit kan ingesteld worden via SETUP -> Network. Dit dient tussen 1 –
200 te zijn en default is 100. Bij het ontvangen van sACN, ontvangt MagicQ de hoogste
prioriteit. Het gedrag van MagicQ is ongedefinieerd wanneer er meer dan 5 sACN bronnen
voor een bepaalde universe of meerdere bronnen met dezelfde (hoogste) prioriteit: dit is niet
aangeraden.
MagicQ ondersteunt het gebruik van het prioriteitsveld in ACN-universes. Versies van MagicQ
voor v1.7.3.9 verzenden sACN met prioriteit 100 en negeren prioriteit bij ontvangst van sACN.
SnakeSys T2/B4/R8/ChamSys ethernet interfaces
De SnakeSys B4 en SnakeSys R4 ondersteunen vier DMX output universes. De SnakeSys
T2 ondersteunt twee DMX output universes, terwijl de R8 acht universes ondersteunt. De
originele ChamSys Ethernet interface ondersteunt 3 DMX output universes.
Om de SnakeSys interface te kunnen gebruiken, die ingesteld is voor Art-Net op Art-Net
universe 0-0 (beide draaischakelaars ingesteld op 0), stel dan de eerste 4 universes in Setup,
DMX I/O in op Art-Net voor het Out Type, en Art-Net voor het In type in en enable deze. Stel
Out Uni voor Universe 1 op 0, voor Universe 2 op 1, Universe 3 op 2 en Universe 4 op 3.
MagicQ console directe outputs
Alle huidige MagicQ consoles hebben 4 directe DMX outputs in de achterwand.
Standaard zijn MagicQ consoles ingesteld om de eerste 4 universes van de console uit te
sturen via de directe outputs.
Als de setting ‘Setup – View Settings – Ports – MagicQ Wing & Interfaces” ingesteld is op
“Yes (auto DMX)” dan zullen de eerste 4 universes uitgestuurd worden ongeacht of ze al dan
niet geactiveerd zijn in Setup – View DMX I/O.
Wenst u deze directe outputs te patchen op andere universes buiten de eerste 4, stel dan de
gewenste universes in op “MQ Direct” en stel Port 1, Port 2, Port 3 en Port 4 in Van zodra u
één van de universes ingesteld hebt op “MQ Direct” of “Cham USB” dan overschrijft dit de
default settings.
Noteer dat MagicQ consoles DMX input ondersteunen via Art-Net, Pathport of sACN. De
directe DMX poorten op MagicQ consoles and MagicQ wingq ondersteunen geen DMX input.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 480 van 682

Versie 1.9.4.0

Om DMX te kunnen ontvangen op een MagicQ console raden wij een SnakeSys interface
aan om DMX te converteren naar Art-Net of sACN.
MagicQ Stadium Wing
De MagicQ Stadium wing is ontworpen om verbonden te worden met een MQ500 console,
om zo extra playbacks en DMX outputs toe te voegen. Oudere versies van MagicQ
ondersteunen de Stadium Wing op sommige andere MagicQ producten. Om de
productenreeks te vereenvoudigen, wordt dit niet langer ondersteund.
MagicQ Stadium Wing heeft 4 DMX outputs. Wanneer aangesloten aan de MQ500 consoles,
worden de outputs standaard ingesteld op console universes 5 tot 8. Als u directe outputs
wenst te patchen op andere universes dan 5 tot 8, dan dient u alle gewenste universes in te
stellen op “MQ Direct”.
MagicQ Mini/PC/Maxi Wing
MagicQ Mini Wing heeft één DMX output, MagicQ PC Wing en PC Wing Compact hebben
twee DMX outputs en de Maxi Wing heeft vier DMX outputs.
Standaard is MagicQ zo ingesteld dat de eerste universes, van het systeem, uitgestuurd
worden via de DMX outputs op de MagicQ Mini, PC en Maxi Wing. Voor MagicQ Mini Wig zal
universe 1 uitgestuurd worden van de DMX output, voor PC Wing en PC Wing compact zal
universe 1 en 2 uitgestuurd worden, en op de Maxi Wing zal universes 1 tot 4 uitgestuurd
worden.
Indien de setting ‘Setup – View Settings – Ports – MagicQ Wing & Interfaces” ingesteld is op
“Yes (auto DMX)” dan zal MagicQ automatiscj DMX uitsturen startende vanaf universe 1,
ongeacht of ze al dan niet geactiveerd zijn in Setup – View DMX I/O en op voorwaarde dat
geen enkele van de universes expliciet ingesteld is op “MQ Wing”.
Om andere universes te gebruiken, stelt u de gewenste universe in op MQ Wing en enable
deze. De universe ingesteld op MQ Wing zal de poorten opeenvolgend uitsturen.
Merk op dat bij gebruik van de Directe DMX-uitgang op de Mini Wing met sommige
pc's/besturingssystemen het USB-stuurprogramma voor de MiniWing langzaam werkt, dit kan
ertoe leiden dat FX/Chases langzamer werken dan verwacht. Helaas is dit niet onder controle
van ChamSys, aangezien het FTDI-stuurprogramma gesloten software is. Instellen van
Setup, View Settings, Ports, MagicQ Wings en Interfaces = Yes in plaats van Yes, auto DMX
en ervoor zorgen dat de universes niet zijn ingesteld op MQ Direct of MQ Wing zal
voorkomen dat MagicQ DMX naar de MiniWing stuurt, wat dan de vertraging van het systeem
zou moeten voorkomen. Andere MagicQ Wings en Interfaces worden hierdoor niet beïnvloed.
Deze Wings kunnen gebruikt worden in de standaard Panel modes in MagicQ PC. Ze worden
niet ondersteund in de Stadium Panel-modes.
MagicQ Dual DMX interfaces
Voor de MagicQ Dual DMX interfaces selecteert u MQ Dual DMX. In oudere software was dit
ChamSus USB. Selecteer dan de module en poort in het Out Uni veld. Bijvoorbeeld, selecteer
Mod 1 Port 1 en Mod 1 Port 2 voor de twee outputs. Elk van de universes kan data uitsturen
naar de MagicQ Dual DMX interfaces.
Wanneer verbonden met MagicQ consoles en sommige laptops, kan het zijn dat de MagicQ
DMX interface extra voeding nodig heeft van 12V. Controleer in Setup, View System, View
Status, DMX interfaces, DMX Modules.
Wanneer verbonden met MagicQ consoles dient de module geconfigureerd te worden als
Mod 2 Port 1 en Mode 2 Port 2 omdat de interne DMX module van de console aanzien wordt
als module 1.
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MagicDMX interfaces
MagicDMX interfaces sturen automatisch uit op universe 1 wanneer in Setup - View Settings Ports - MagicDMX mode is ingesteld op DMX Out.
Het is mogelijk om het Out type voor Universe 1 in te stellen op MagicDMX, dit stelt
automatisch de optie MagicDMX mode in op output.
Het is niet nodig om het output type in te stellen voor Universe 1, enkel en alleen de
MagicDMX mode instelling is noodzakelijk.
MagicDMX devices hebben geen extra drivers nodig, zij gebruiken andere HID drivers van
het operating system.
Denk er aan dat de MagicDMX Basic versie is gelimiteerd tot 5 uren continue gebruik.
Wanneer deze tijd bijna bereikt is, zal er een waarschuwingsboodschap verschijnen. Na het
verlopen van de tijd zal MagicDMX enkel 0 waardes uitsturen op de DMX lijn. De MagicDMX
interface dient dan losgekoppeld te worden en de MagicQ software dient herstart te worden
om alles weer te kunnen gebruiken.
De MagicDMX Basic versie ondersteunt enkel DMX Out. De MagicDMX Full interface
ondersteunt zowel DMX Out als DMX In.
De MagicDMX interfaces verwijderen NIET de automation en remote restricties wanneer
gebruikt met de MagicQ software, dit vereist ee, MagicQ Wing, of MagicQ Dual DMX
interface.
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.
3e partij DMX dongels
MagicQ software ondersteund bepaalde 3e partij DMX dongles - deze worden niet langer
actief ontwikkeld of onderhouden. ChamSys kan geen ondersteuning bieden voor deze
interfaces - wij raden het gebruik van onze lage kost MagicDMX interfaces aan. 3e partijd
DMX dongles worden enkel en alleen ondersteund op universe 1. Denk er aan dat sommige
van deze devices afhankelijk zijn van de PC voor wat betreft de DMX framing en daardoor
kunnen resulteren in onvoorspelbaarheid op sommige systemen. Vele van deze devices zijn
niet in de mogelijkheid om volledige DMX frames te sturen op de volledige DMX refresh rate.
Houdt er rekening mee, als u de Enttec Pro gebruikt op Windows, dat u de drivers moet
gebruiken van Program Files, ChamSys Ltd, MagicQ Wing drivers, FTDI. Wees er van
bewust dat Windows de drivers kan wijzigen bij een auto update, u dient de drivers dan
opnieuw te installeen.
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Nota
Enttec Pro 1 kan moeten gelasht worden met de rdm_203.bin firmware gebruikmakend van
de Enttec Pro utility; de dmx_114.bin firmware kan betrouwbaarheidsproblemen hebben
onder Windows. OPMERKING: Enttec Pro wordt niet ondersteund op Apple M1-hardware.
Testen Output universes
MagicQ ondersteunt enkele eenvoudige opties voor het testen van volledige output universes,
inclusief sturen van allemaal ‘0’, sturen van allemaal “255”, en nog verschillende testpatronen.
Tests kunnen uitgevoerd worden op individuele universes door het selecteren van het Test
veld in het Setup venster, DMX I/O venster.
Selecteren van “Input” route automatisch alle 512 input kanalen, ontvangen op de universe,
naar de 512 output kanalen. Dit is handig voor loopback en netwerk protocol conversie.
Wanneer één of meerdere universes in test mode staan, dan zal een waarschuwing
knipperen in de status display.
Selecteren van “Merge” mengt automatisch de ontvangen 512 input kanalen met de 512
output kanalen. Alle 512 kanalen worden HTP gemerged, d.w.z. de output is de hoogste
waarde van de input waardes en de door de console berekende output waarde. .
Wanneer één van de universes zich in test mode bevindt, zal er een waarschuwing knipperen
in de Status display.
Kopiëren van Output universes
MagicQ ondersteunt het kopiëren van volledige universes naar meerdere outputs, dit is vooral
handig wanneer u een output wenst te dupliceren naar verschillende outputs van een Art-Net
interface, of indien u wilt dat de MagicQ wing outputs identiek zijn aan de Ethernet outputs.
Selecteer de universe welke u wenst te kopiëren in het Copy veld van het Setup venster,
DMX I/O venster.
Selecteer de te kopiëren universe, bijvoorbeeld Uni 1 voor de eerste universe. U kunt ook het
universe nummer ingeven. Geef 0 in voor het uitschakelen van de kopie.
Hot take-over
De console ondersteunt een hot take-over om de mogelijkheid te bieden aan een 2e console
(of MagicQ PC) de show over te nemen wanneer de eerste console problemen heeft.
Wanneer u Net Sessions gebruikt, dan dienen alle Hot Takeover velden in DMX I/O ingesteld
te zijn op No.
Om meer te weten over het gebruik van hot take-over zie gebruiken van meerdere consoles.
Input universes
MagicQ ondersteunt hetzelfde aantal universes als input, als het aantal output universes.
Input universes kunnen gebruikt worden voor het grabben van DMX data van andere
consoles, remote triggering via DMX, en mergen met berekende data. De input universes
kunnen ook gebruikt worden voor het monitoren van lighting data op het netwerk.
Standaard zijn de input universes identiek geconfigureerd als de output universes. Indien u
data wenst te ontvangen van andere consoles, dan dient u andere universes te gebruiken
voor de input universes dan voor de output universes. Bijvoorbeeld indien u universe 1 tot 16
ingesteld hebt op output via Art-Net 0-0 tot 0-15, dan mag u deze universes niet gebruiken
voor input. Wij raden aan veel hogere universes te gebruiken voor input, bv. Art-Net 4-0.
Vanaf v1.7.1.3, indien data ontvangen wordt op de input, van een andere console, dan zal
MagicQ conflicten detecteren, het status veld veranderen en tonen “En Cflct” en “Dis Cflct”
afhankelijk van of de unievrse “Enabled” of “Disabled” is.
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Ontvangen data op de input universe kan bekeken worden in het output venster, View Chans,
View DMX door DMX Inputs te selecteren. Wees zeker dat u terug schakelt naar View
Outputs nadat u klaar bent met het bekijken van de inputs, anders kan dit later verwarrend
zijn.
Gegevens die op inputuniverses worden ontvangen, kunnen worden samengevoegd tot
complete universes of worden samengevoegd in de patch, of om playbacks te starten (Setup,
View System, View Wings) of om automatiseringen te activeren. Het kan ook worden gebruikt
om paletten uit DMX te halen.
Het DMX I/O venster toont de status van de input universes (page right) bevattende:
In last rx
In last change
In last byte
In max gap
In last period
In IP
In conflicts

Tijd sinds laatst ontvangen input.
Tijd sinds DMX status laatst wijzigde.
De waarde van de 1e byte inde laatst ontvangen DMX data.
De maximum duur tussen ontvangen DMX paketten.
De periode waarvoor deze universe DMX data ontvangen heeft.
Het IP adres waarop laatst data ontvangen werd.
Het aantal conflicten – waar data verstuurd/ontvangen werd van 2 of
meer bronnen.

De maxium gap start enkel met tellen eens een geldige DMX data ontvangen wordt op die
universe. Het wordt terug op 0 ingesteld wanneer wijzigingen doorgevoerd worden in DMX
I/O.
De periode dat de universe behouden bleef met ontvangen van data, telt op bij het ontvangen
van data. Indien er geen gat is of groter dan 60 seconden, dan wordt deze gereste naar 0.
Het IP adres toont het het IP adres van de ontvangen data via het netwerk en bevat geen
data uitgestuurd door deze console.
Het aantal conflicten verhoogd indien data van een welbepaalde universe ontvangen wordt
van 2 of meer consoles binnen de 5 seconden. Het wordt ook verhoogd, indien MagicQ een
universe uitstuurt, waar data voor ontvangen wordt van een andere console binnen de laatste
5 seconden. Noteer dat MagicQ het aantal conflicten niet telt wanneer master/slaves hot
swaps bezig zijn.
Mergen van DMX van andere consoles
Om gegevens van een andere console in MagicQ samen te voegen, moet u de andere
console instellen om Art-Net/sACN uit te stuiren op een ander universebereik dan de MagicQ.
De MagicQ console voert Art-Net/sACN uit zoals normaal naar de nodes.
De andere consoles sturen ofwel Art-Net of sACN naar MagicQ op een andere reeks ArtNet/sACN-adressen.
Stel op MagicQ de Input Universes in om de universes van de andere console te ontvangen.
Overweeg bijvoorbeeld een MQ500M die 256 universes aan gegevens van een andere
console samenvoegt.
• MQ500M-uitgangen op Art-Net-universums 0..255
• Overige console-uitgangen Art-Net 256..511
• MQ500M Input-universes ingesteld op Art-Net en 256..511
Dan moet je kiezen hoe je samenvoegt:
Als u alleen enkele universes met HTP wilt samenvoegen, kunt u dit in Patch doen door het
veld Test in te stellen op Merge. Het doet een HTP-merge voor de hele universe.
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Als je vanuit MagicQ of vanaf de andere console wilt kunnen bedienen, stel dan in Patch alle
kanalen in op override. Wanneer die kanalen worden gebruikt in MagicQ
playback/programmer, zullen ze worden bestuurd door MagicQ, anders worden ze bestuurd
door de andere console. (d.w.z. MagicQ overschrijft de andere console)
Merk op dat de MagicQ MQ500M in staat is om 256 universes samen te voegen - maar dit
betekent 256 universes output en 256 universes input. Dit betekent dat je 512 universes op
het netwerk nodig hebt, wat kan worden bereikt op een 100M netwerk - maar er zal een vrij
hoog netwerkgebruik zijn.
Om de netwerkbelasting te minimaliseren, raden we aan om ongebruikte universes uit te
schakelen.
Visualiser-universes moeten worden ingesteld op MagicVis wanneer ze niet worden gebruikt.
Alle universes die zijn ingesteld met het Visualiser-veld op WYSIWYG in DMX I/O zullen
netwerkverkeer uitvoeren aangezien MagicQ de aanwezigheid van WYSIWYG niet kan
detecteren en daarom altijd gegevens verzendt.
Visualiser ingesteld op Capture/MagicVis is ok omdat MagicQ alleen verzendt als er een
verbinding is met de Visualiser.
Houd er rekening mee dat als u HTP-merge gebruikt, u ervoor moet zorgen dat alle LTPkanalen (zoals Pan/Tilt) op de consoles zijn ingesteld op 0 wanneer ze niet worden gebruikt anders kunnen ze niet volledig worden bestuurd vanaf de actieve console.

49.5. Wing Settings
ChamSys bouwt de volgende wings welke kunnen aangesloten worden via USB aan Pc’s of
consoles:
Produkt

Aantal playbacks

Playback aantal

Aantal DMX
outputs

Aantal wings ondersteund
per Pc/console

Mini WIng

10

Hoofdwing (1-10)

1

1

PC Wing

10

Hoofdwing (1-10)

2

1

Maxi WIng

10

Hoofdwing (1-10)

4

1

Extra Wing

24

1x wing playbacks

Geen

8

Playback WIng

24

1x wing playbacks

Geen

8

Execute Wing

48

2x wing playbacks

Geen

4

Stadium
Playback Wing

30

2x wing playbacks

4

1 (enkel MQ500M)

Denk eraan dat de Mini Wing, PC Wing en Maxi Wing kunnen aangesloten worden aan een
console om extra DMX outputs te creëren op de console. Houdt er wel rekening mee dat de
hoofdplaybacks (1-10) gedupliceerd worden, en u geen extra playbacks creëert.
Deze wings worden ondersteund in de MagicQ PC standaard panel modes. Ze worden niet
ondersteund in de Stadium-paneelmodes.
Aansluiten Mini Wing, PC Wing of Maxi Wing
Alvorens u de MagicQ PC wings kan gebruiken, dienen de drivers geïnstalleerd te worden op
de Pc. Instructies voor deze installatie worden meegeleverd met de MagicQ PC Wing.
Om de MagicQ PC wings te activeren controleert u of in Setup, View Settings, Ports, MagicQ
Wings & Interfacs ingesteld staat op “Yes (auto DMX)”.
De volgende short-cuts maken programmering met de MagicQ PC Wing eenvoudiger. De
short-cuts werken eveneens op de console.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 485 van 682

Versie 1.9.4.0

Houdt ALL ingedrukt en druk een
playback SELECT

Selecteer groepen 1 tot 10

Houdt POS ingedrukt en druk een
playback SELECT

Selecteer position palet preset 1 tot 10

Houdt COL ingedrukt en druk een
playback SELECT

Selecteer colour palet preset 1 tot 10

Houdt BEAM ingedrukt en druk een
playback SELECT

Selecteer beam palet preset 1 tot 10

Houdt ALL ingedrukt en druk NEXT
HEAD

Selecteer de volgende groep

Houdt ALL ingedrukt en druk PREV
HEAD

Selecteer de vorige groep

Houdt POS, COL, of BEAM ingedrukt
en druk NEXT HEAD

Selecteer de volgende reeks van de
laatst gewijzigde encoder

Houdt POS, COL, of BEAM ingedrukt
en druk PREV HEAD

Selecteer de vorige reeks van de laatst
gewijzigde encoder

Om een Mini, PC of Maxi wing aan te sluiten op een console, dient u enkel en alleen de
MagicQ Wings & Interfaces optie te activeren.
Aansluiten van playback wings en extra wings
Om een playback en extra wing te configureren, opent u het Setup venster en kiest VIEW
SYSTEM – View Wings.
In het type veld, kies “Playback/Extra Wing”. Wanneer de console de playback wing
gedetecteerd heeft, zal er de melding “Fitted” verschijnen in het status veld. Wenst u meer
dan één Playback wing of Extra wing aan te sluiten dan dient u het gewenste aantal op
enabled te plaatsen.
Zorg ervoor dat er evenveel wings enabled zijn als dat er aangesloten zijn. Meer wings
aansluiten dan er geconfigureerd zijn, kan voor onvoorspelbare resultaten zorgen.
Playback wings en Extra wings met blauwe LCD’s kunnen een wing ID ingesteld hebben,
voor systemen met meer dan één playback of extra wing. Houdt de onderste NEXT PAGE en
PREV PAGE toets ingedrukt bij het inschakelen van de wing, om de wing in config mode te
laten starten. Via de menu’s kunt u een Wing ID instellen.
In MagicQ Setup, View System, View Wings kunt u configureren welke wing ID’s verwacht
worden.
Aansluiten van een Execute wing
De Execute wing heeft 48 playbacks verdeeld als 12 playback faders en 36 playback toetsen.
De Execute wing kan op een eenvoudige manier geconfigureerd worden als Playback
controle, of het kan ingesteld worden in een mode waarbij de 36 playback toetsen een 72
toetsen matrix wordt voor het selecteren van heads, paletten, groups, media en execute
toetsen.
Om de MagicQ Execute wing in te stellen dient deze geconfigureerd te zijn als twee
opeenvolgende wings in Setup, View System, View Wings. De eerste wing moet
geconfigureerd worden als “Execute” en de 2e wing als “Execute Top”. Dit komt overeen met
48 playbacks, terwijl een standaard wing maar 24 playbacks heeft.
De Execute wing heeft een mode toets, genaamd MENU. Wanneer deze ingedrukt gehouden
wordt, dan wordt de 2e rij van de toetsen een mode selectie pagina. Deze mode toets
beïnvloedt de 3 bovenste rijen playbacks, en beïnvloedt de onderste rij van 12 playbacks niet.
Deze onderste 12 zijn steeds geconfigureerd als normale playbacks.
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Playbacks

3 rijen van 12 playbacks elk met afzonderlijke GO/BACK (standaard)

Exec

Toegang tot het Execute venster, wat een volledige configuratie van de
toetsen toelaat door de gebruiker. Gebruik de PG UP en PG DN om de Exec
Page te selecteren.

Heads

Selecteren van heads. Gebruik PG UP / PG DN om doorheen de pagina’s
van heads te scrollen.

Palet

De toetsen worden automatisch gesplitst in 24 groepen, 16 position paletten,
16 colour paletten en 16 beam paletten.

Media

Toegang tot het Media venster. Toont media pagina opties, servers, layers
en beelden zoals in the Media venster. Gebruik de 2e serie PG UP/PG DN
toetsen om de Media bank te veranderen. Gebruik de 3e serie PG UP/PG DN
toetsen om de Media Image te wijzigen.

Cues

Testen van Cues. Gebruik PG UP / PG DN om doorheen de pagina’s
van cues te scrollen.

Cue Stack

Testen van Cue Stacks. Gebruik PG UP / PG DN om doorheen de pagina’s
van Cue Stacks te scrollen.

DMX Test

Tests individuele DMX kanalen. Gebruik PG UP / PG DN om doorheen de
pagina’s van kanalen scrollen.

Head Test

Test (locate) individuele heads. Gebruik PG UP / PG DN om doorheen de
pagina’s van heads te scrollen.

Wanneer u de mode selecteert, kunt u kiezen om de SELECT toetsen te drukken of de
FLASH toetsen die verbonden zijn met deze mode. In sommige van de modules zal dit het
gedrag bepalen. Bijvoorbeeld, in de Heads test, DMX test, Cues en Cue modes, bepaalt dit of
de test tijdelijk of blijvend is.
In playback mode controleren de 3 bovenste rijen de playbacks op een normale manier. Denk
er wel aan, aangezien zij geen fader hebben, dat de waardes van attributen die normaal door
de fader bepaald worden (meestal intensiteiten) automatisch standaard op 100% komen te
staan. De playbacks kunnen nog steeds tijden bevatten zoals normaal, zodat de intensiteit
waardes kunnen ingefade en uitgefade worden.
Gebruik van een MQ60/MQ70 als een netwerk wing
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 geactiveerd 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.
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MagicQ consoles met elkaar verbinden
Het is mogelijk om meerdere MagicQ consoles samen te koppelen om een groter aantal
universes te kunnen aanspreken. De Master MagicQ console stuurt dan sommige kanalen uit,
welke zich gedragen als playback voor de slave console.
Op de Slave console, is één van de wings geconfigureerd als “DMX In” en selecteer een
reeks van kanalen dient hiervoor gereserveerd te worden, zodanig dat deze hierop kunnen
reageren. Denk eraan dat de universe die deze kanalen bevat, zijn input moet enabled zijn in
“View DMX I/O”. Dit zorgt ervoor dat de playbacks op de wing bediend worden door een
maximum van 24 kanalen, ontvangen in de console. De waarde van de playback wordt
bepaald door het ontvangen kanaal.
Gebruik maken van een externe console als extra playbacks
Het is mogelijk om een externe DMX console te gebruiken om extra playbacks te creëren, bij
gebruik van een MagicQ console. Dit is echter geen vervanger voor de MagicQ playback wing
met zijn LCD displays en cue stack controle, het kan wel handig zijn in bepaalde
omstandigheden.
Bij MagicQ PC is deze optie enkel en alleen beschikbaar voor het aansturen van PB1 tot en
met PB10 en is tevens enkel mogelijk wanneer een MagicQ Wing of MagicQ USB Interface
aangesloten is. Deze functie laat synchronisatie toe van MagicQ met andere consoles.
Configureer een niet gebruikte wing als “DMX in” en selecteer een bereik van kanalen welke
hierop reageren. Denk eraan dat de universe die deze kanalen bevat, zijn input moet enabled
zijn in “View DMX I/O”.
Om de mogelijkheid te geven FLASH toetsen te gebruiken op de externe console, gebruikt
MagicQ de bovenste 5% van het kanaalbereik als een indicatie dat een flash toets ingedrukt
is. Op de externe console dient de playback master geconfigureerd te worden op een
maximum van 95% en de flash master op 100%. Indien het niet mogelijk is om het level van
de master, op de externe DMX console, onafhankelijk te configureren, stel de grand master
dan in op 95%.

49.6. Monitor Settings
MQ500(M) Operating System
Op de MQ500M is één extern touch screen ondersteund tot en met 1920x1080 resolutie. De
MQ500M heeft een DVI-D connector welke ondersteuning biedt voor een externe DVI digitale
monitor via DVI. De DVI-D connector ondersteunt geen gebruik van DVI-VGA adapters.
In Setup, View System, View Monitors, stelt u monitor 1 op de gewenste resolutie in de
resolutie kolom, en enable deze. Er zal u gevraagd worden om te herstarten – bevestig en
stel het Type veld in.
MQ250M Operating Sytem
Op de MQ250M wordt één extern touchscreen ondersteund. De MQ250M heeft een DPconnector (display port), die zowel directe Display Port-monitoren als HDMI-monitoren
ondersteunt met behulp van een Display Port-naar-HDMI-kabel (MQ250M-consoles worden
geleverd met een Display Port-naar-HDMI-kabel).
De MQ250M detecteert automatisch ondersteunde monitoren (merk op dat het gebruik van
HDMI/DP-splitters/switchers met de console niet wordt aanbevolen en problemen kan
veroorzaken met de detectie van de externe monitor). In Setup, View System, View Monitors,
wordt de externe monitor weergegeven als EXT1 DP++. Het veld Status verandert
automatisch in enabled wanneer de monitor wordt aangesloten.
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Compact (MQ50/MQ70) Operating System
Op de MQ50 en MQ70 wordt één extern touchscreen ondersteund tot een resolutie van 1920
x 1080 - weergave via de HDMI-connector en touch via USB. De MQ50 en MQ70 zullen
automatisch ondersteunde monitors detecteren.
MQ80 Operating System
Op de MQ80 wordt één externe touch screen ondersteund tot en met 1920x1080 resolutie.
De MQ80 heeft een DVI connector welke verbinding met een extern scherm ondersteunt via
een DVI of VGA kabel. Verschillend van andere consoles, dient u te configureren welke kabel
u gebruikt.
In Setup, View System, View Monitors stelt u de monitor in op de gewenste resolutie via de
Resolution kolom, en enable deze. Er zal u gevraagd worden om te herstarten, bevestig met
No en stel het Type veld in.
Stel het Type veld in op VGA of DVI, afhankelijk van welk type ingangsconnector uw monitor
heefy, DVI of VGA.
Na het configureren van View Systems, View Monitor, zal op de externe monitor nog steeds
een kopie getoond worden van het interne scherm. Schakel de console uit en weer aan zodat
de wijzigingen kunnen toegepast worden.
Touch screens worden ondersteund, maar denk er aan dat het Linus operating system, in
gebruik op deze consoles, momenteel geen multi touch screens ondersteunt.
Oude Compact (MQ40N/MQ60/MQ70) Operating System
Op de MQ40N consoles wordt één externe monitor (geen touch screen) ondersteund. De
monitor is altijd volledig geactiveerd op de MQ40N, er zijn geen settings die dienen ingesteld
worden voor deze functionaliteit.
Op de MQ60 en MQ70 wordt één extern scherm ondersteund. Wij bevelen aan een monitor
met 1024x768 resolutie te gebruiken voor de beste performantie.
Touch screens worden ondersteund maar denk er aan dat het Linux operating system, op
deze consoles, momenteel geen multi-touch touch screens ondersteunt.
Pro 2014 Operating System
Bij MagicQ consoles die draaien op het Pro 2014 operating systeem is er ondersteuning voor
1 externe monitors met een resolutie tot 1920x1080. Monitors kunnen ook Touch screens
zijn. Noteer dat vanaf september 2014 de nieuwe Pro 2014 consoles slechts één externe
monitor ondersteunen.
In Setup – View Sytem – View Monitors stelt u de gewenste resolutie in bij de Resolution
kolom in en enable dit. Monitor 3 en 4 zijn niet gebruikt.
Bij gebruik van USB Touch screens, ga naar Setup - View System - View Status - Touch
screens om te bepalen welk Touch screen Touch 1 en Touch 2 is.
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Kies het touch type zoals gewenst, meestal Normal of Egalix. Gebruik de board test mode
(Shift + shift) om te controleren dat de touch informatie correct ontvangen wordt door MagicQ.
Monitor settings bij MagicQ PC/Mac
Bij gebruik van meerdere monitors op een PC, dient u eerst de monitors te activeren in
Windows door de desktop te plaatsen op alle monitors. Start dan MagicQ PC en in Setup View System - View Monitors en enabled u de gewenste monitors.
De eerste monitor is het hoofdvenster van Magicq en moet steeds enabled zijn. Enable alle
monitors welke u wenst te gebruiken voor Multyi Windows.
Via de toolbar selecteert u View, External of dril de EXT toets om een venster te verplaatsen
over de verschillende monitors.
Grootte van de vensters op de andere monitors is identiek aan deze van het hoofdscherm, u
kunt volledige, halve en kwart vensters selecteren De voledige ruimte op de andere monitors
wordt gebruikt voor MagicQ vensters. Wanneer een venster verplaatst wordt naar een andere
monitor, wordt de grootte behouden, bijvoorbeeld, indien het een kwart venster was op het
hoofdscherm van MagicQ, dan zal het ook een kwart scherm zijn op de andere monitor.
U kunt de grootte wijzigen op de andere vensters, juist identiek zoals bij het hoofdscherm van
MagicQ via de View Menu in de toolbar of via de SIZE toets.
Verplaatsen van vensters naar externe monitors
Druk EXT om een venster te verplaatsen naar de externe monitor. Het venster waarop de
focus op dat moment staat wordt getransfereerd naar de externe monitor. Druk EXT om terug
te keren naar het hoofdscherm.
Druk SHIFT + EXT om alle venster terug te brengen naar de interne monitor. Bij Compact
consoles typt u 0 en druk ALT MEDIA (EXT).
MagicQ ondertsteunt nu een optie om één enkel venster te forceren naar een externde
monitor output. Het venster zal op de externe monitor aanwezig blijven, behalve wanneer een
SHIFT CLOSE uitgevoerd wordt. Deze optie staat in Setup, View Settings, Windows, Force
Window on External Monitor 2.
Extra Cue Stack, Output, Programmer, Media, Executeen Group vensters
MagicQ ondersteunt extra vensters, u krijgt hiertoe toegang via de CTRL toets en de venster
toets of door het typen van 2 en de venster toets, om het 2e scherm te bekomen.
Tot en met 4 Output vensters worden ondersteund door het drukken van 2 OUT, 3 OUT en 4
OUT.
Tot en met 3 Execute vensters worden ondersteund door het drukken van 2 EXEC en 3
EXEC.
Tot en met 3 Group vensters worden ondersteund door het drukken van 2 GROUP en 3
GROUP.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van zowel et ouput als het output info venster, kunt u
zowel het plan view als de data waardes tegelijk tonen.
Idem, het cue stack info venster is ontworpen als een master venster om de cue stack te
kunnen volgen van de huidige geselecteerde playback. De kolommen zijn anders
gerangschikt zodat het commentaar veld getoond wordt als één van de eerste kolommen. Dit
is ideal voor theater playback waarbij de operator de nota’s wenst te zien, betreffende de
cues, gedurende playback. U kunt bijvoorbeeld commentaar plaatsen bij een cue “Start spots
wanneer de acteur rechts op het podium komt”.
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Tot deze vensters hebt u toegang vanaf de console via de CTRL toets. Druk CTRL en OUT
voor het Output Info venster, CTRL en CUE STACK voor het Cue Stack Info venster en CTRL
en PROG voor het Programmer Info venster.
Extra schermen (Multi Windows) op consoles
De MagicQ Stadium, Compact en oudere MQ100 consoles ondersteunen een externe
monitor direct via de achterwand.
Het is mogelijk om meer monitoren aan te sluiten met behulp van de MagicQ Multi Window
Client applicatie die draait op één of meer externe PC's om vensters van remote MagicQ
systemen weer te geven. Deze extra monitoren kunnen touch screens zijn als de pc ze
ondersteunt.
De MagicQ Multi Window Client applicatie wordt geleverd als onderdeel van de MagicQ PC
installatie.
De MQ500M ondersteunt tot 4 externe monitoren op één externe pc, terwijl andere MagicQconsoles 1 externe monitor ondersteunen op een externe pc.
Om de Multi Window connectie mogelijk te maken in MagicQ, dient u de Net monitor op
enabled te plaatsen in de console Setup, View System, View Monitors.
Verbindt de MagicQ console met de PC/Mac gebruikmakend van een netwerkkabel en zorg
er voor dat beide PC/Mac en MagicQ console in hetzelfde netwerk IP adres bereik zitten
(bijvoorbeeld 2.x.x.x, eubnet 255.0.0.0).
Op de PC of Mac, start u de Multi Windows client applicatie. Deze detecteert normaal
automatisch de console.
Merk op dat deze functie niet wordt ondersteund op de MQ40N-console en dat de Curveeditor en MagicHD-vensters niet worden ondersteund.
MagicHD heeft zijn eigen netwerkmogelijkheden in standalone modus.

49.7. Touch screen settings
Bij PC/Mac systeem worden touch monitors ingesteld in het operating system en niet in
MagicQ.
MagicQ consoles ondersteunen verschillende touch protocols, hoewel we afhankelijk zijn van
de drivers beschikbaar in Linux, dus niet alle touch screens zijn ondersteund. Wij raden ten
strengste te controleren of het protocol ondersteund wordt en een test te doen met een
MagicQ console alvorens het touch screen aan te kopen. Wij kunnen niet garanderen dat een
touch screen zal werken met MagicQ, de lijst hieronder is enkel bedoeld als leidraad.
Wij raden over het algemeen ELO AccuTouch, ELO IntelliTouch en iiyama touchscreens aan.
Houdt er rekening mee dat ELO Acoustic Pulse Recognition (APR) touch screens NIET
ondersteund worden. Houdt er rekening mee dat wij momenteel geen touch screens met
multi-touch ondersteunen op de MQ60 en MQ70 Compact consoles.
Voor MQ500M, MQ500 en MQ80 zijn de volgende touchscreens getest en goed bevonden:
Asus VT207N, Dell S2240T & P2418HT, Hanns G HT225HPB, iiyama Prolite T2336MSC,
iiyama T2235MSC-B1, Lenovo ThinkCentre TIO22 / TIO24 (gen 4) en Viewsonic TD2421
schermen.
Voor MQ250M, MQ50 en MQ70 consoles worden de bovenstaande monitoren vermeld als
ondersteund op de MQ500M, MQ500 en MQ80 ook ondersteund met deze consoles,
daarnaast wordt de Acer UT220HQL ondersteund.
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Deze monitoren hierboven worden niet ondersteund op MQ60- of MQ100 Pro2010-consoles.
Voor de MQ60/MQ70 (oude) raden wij de iiyama Prolite T1531SR-B1 of iiayama Prolite
T1561SR-B3 aan, aangesloten via de RS232 seriële poort voor de touch, houdt er rekening
mee dat deze niet ondersteund wordt via USB, op een MQ60/MQ70 (oude). Voor USB
connectie op de MQ60 raden wij de ELO1919L modelnr. E176026 en veiwsoinc TD2210
single touch resistieve touch screens aan, deze touch monitors ondersteunen aansluiting via
USB op een MQ60/70 (oude).
MagicQ zal elk gedetecteerd touch screen tonen in Setup, View System, View Monitors.
Een andere touch screen monitor getest met een MagicQ console? E-mail ons op
support@chamsys.co.uk met het merk en model, dan kunnen we deze toevoegen aan de lijst
met geteste monitoren.
Seriële protocols
MagicQ Compact, Expert, Pro en Pro 2014 consoles ondersteunen de volgende seriële
protocols.
•
•
•
•

Ideal
ProTouch
A1
ELO

USB Protocols
MagicQ consoles ondersteunen de volgende USB communicatie protocollen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elo 15 * E271-2210 10-byte protocol
Elo legacy E281A-4002 6-byte protocol
Elo 16 * legacy E271-140 4-byte protocol
Elo legacy E261-280 3-byte protocol
eGalax Touchkit
eTurboTouch CT-410/510/700
3M/Microtouch EX II series
ITM
PanJit TouchSet
eTurboTouch
Gunze AHL61
DMC TSC-10/25
IRTOUCHSYSTEMS/UNITOP
IdealTEK URTC1000
General Touch
GoTop Super_Q2/GogoPen/PenPower tablets
JASTEC USB touch controller/DigiTech DTR-02U
Zytronic capacitive touchscreen
NEXIO/iNexio

Wij raden in het algemeen iiyama, Protouch en ELO Accutouch en ELO Intellitouch touch
screens aan. Noteer dat ELO Acoustic Pulse Recognition (APR) touch screens NIET
ondersteund zijn. Noteer dat wij momenteel geen touch screens onderstuenen met multi
touch ondersteuning op de MQ60 en MQ70 (oude) compact consoles.
Voor MQ50, MQ70, MQ80, Pro 2014, MQ250M, MQ500, MQ500M hebben wij getest en
bevelen wij aan de iiyama Prolite T233MSC, iiyama T2235MSC-B1, Hanns G HT225HPB,
Asus VT207N, Dell S2240T & P2418HT en Viewsonic TD2421 touch schermen. Houdt er
rekening mee dat deze niet ondersteund wordt door de MQ60/70 (oude) of Pro 2010.
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Voor de MQ60/MQ70 (oude) raden wij de iiyama Prolite T1531SR-B1 of iiayama Prolite
T1561SR-B3 aan, aangesloten via de RS232 seriële poort voor de touch, houdt er rekening
mee dat deze niet ondersteund wordt via USB, op een MQ60/MQ70 (oude). We raden ook de
ELO1919L modelnr. E176026 aan en veiwsoinc TD2210 single touch resistieve touch
screens aan, deze touch monitors ondersteunen aansluiting via USB op een MQ60/70 (oude).
MagicQ toont alle gedetecteerde touchscreens in Setup, View System, View Monitors.
Configureren van externe touch screens
Om een extern serieel touch screen te configureren:
• In Setup, View Settings, Ports stel Serial Remote Protocol in op één van de protocols:
Ideal Touch, Pro Touch, A1 Touch of Elo Touch.
• In Setup, View Settings, Ports stel Serial baud rate, parity, data bits, stop bits in.
Indien u twijfelt probeer dan baud rate op 9600, data bits op 8 bits, stop bits op 1 en
no parity.
• Selecteer de Serial Touch Monitor voor de monitor waarmee de serial touch
geassocieerd is.
• Druk SHIFT + SHIFT (ALT + CTRL + SHIFT op Compact consoles) om de board test
mode te starten. Beweeg de vinger rond de randen van het scherm, dit moet
stijgende/dalende waardes voor X en Y tonen in het status venster.
• Verlaat de board test mode via SHIFT + SHIFT (ALT + CTRL + SHIFT op Compact
consoles).
• Ga naar Stup, View Settings en selecteer Calibrate Touch. Druk 1 om te bevestigen.
• Druk op de X van het externe touch screen op de vier verschillende posities, zoals
gevraagd. Druk niet op een andere monitor, enkel en alleen op de te kalibreren
monitor.
Om een extern USB touch screen te configureren:
• Stel het Touch Type in bij Setup, View Settings, Monitors. Start met Normal of
eGalax.
• Indien een touch gedetecteerd wordt, dan zal dit verschijnen in het Touch status veld.
• Druk SHIFT + SHIFT (ALT + CTRL + SHIFT op Compact consoles) om de board test
mode te starten. Beweeg de vinger rond de randen van het scherm, dit moet
stijgende/dalende waardes voor X en Y tonen in het status venster.
• Verlaat de board test mode via SHIFT + SHIFT (ALT + CTRL + SHIFT op Compact
consoles).
• Ga naar Stup, View Settings en selecteer Calibrate Touch. Druk 1 om te bevestigen.
• Druk op de X van het externe touch screen op de vier verschillende posities, zoals
gevraagd. Druk niet op een andere monitor, enkel en alleen op de te kalibreren
monitor.
Als het touch screen een status toont, maar geen correcte waardes toont in de board test,
probeer dan een ander touch type.
Als het touch screen correcte waardes toont in board test, maar niet correct reageert,
herkalibreer dan het touch screen.
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49.8. Mode & Security settings
Settings View van het Setup venster gebruikt tabs om gelijkaardige settings te groeperen.

Country (Land)
De landinstellingen bepalen het land van gebruik. Momenteel hebben de country settings de
opties UK, US, F (French), D (German), E (Spanish), P (Portugese), I (Italian), NL (Dutch). De
landinstelling verandert de menu items in de gekozen taal.
Time Zone (Tijdzone)
De tijdzone instelling bepaalt de huidige globale tijdzone offset van MagicQ voor systemen
waar de systeemtijdzone is geconfigureerd als UTC maar de systeemtijd is ingesteld op
lokale tijd.
De tijdzone-instelling wordt gebruikt bij het programmeren met geplande gebeurtenissen op
basis van zonsondergang- en zonsopgangstijden.
Voor MagicQ PC versies, zal uw systeem waarschijnlijk geconfigureerd zijn in de juiste lokale
tijdzone, en deze instelling zou op "0.0" moeten staan. Voor MagicQ consoles waar de
systeemtijd overeenkomt met uw lokale tijd, configureert u de tijdzonewaarde als de offset
van uw lokale tijd naar UTC.
Voer het tijdzoneverschil ten opzichte van UTC in decimale uren in. Als u bijvoorbeeld 8 uur
achterloopt (West Coast US), voert u "-8" in. Voor tijdzones die uren met breuken gebruiken,
voert u deze in als decimalen, dus UTC + 5: 30 moet worden ingevoerd als "5.5".
Latitude (Breedtegraad)
De instelling van de breedtegraad bepaalt de huidige breedtegraad van het geïnstalleerde
MagicQ-systeem.
De breedtegraadinstelling wordt gebruikt bij het programmeren met geplande evenementen
op basis van zonsondergang- en zonsopgangstijden.
Voer de breedtegraad in decimale graden in, bijv. "50,91". Positieve waarden zijn Noord en
negatieve waarden zijn Zuid.
Longitude (Lengtegraad)
De lengte-instelling bepaalt de huidige longitudinale positie van het geïnstalleerde MagicQsysteem.
De lengtegraad wordt gebruikt bij het programmeren met geplande gebeurtenissen op basis
van zonsondergang- en zonsopgangstijden.
Voer de lengtegraad in decimale graden in, bijv. "-1,41". Positieve waarden zijn Oost en
negatieve waarden zijn West.
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Console Mode (Console Mode (geavanceerde instellingen))
Deze instelling definieert de operationele mode van de console. De opties voor consolemode
zijn: "Normal", "Simple" en "MQ500M banking ”.
Als deze optie is ingesteld op "Simple", dan zijn enkele van de meer geavanceerde
instellingen verborgen om de gebruikersinterface te vereenvoudigen.
De "MQ500M Banking" is voor gebruik met MQ250M en Stadium Connect. Indien ingesteld,
gebruikt het MQ500M Banking - d.w.z. 15 playbacks per bank in plaats van de standaard 10
playbacks per bank.
In versies voor v1.8.7.3 was er een optie "MQ500 as MQ100" welke nu verwijderd is.
Playbacks kunnen eenvoudig verplaatst worden in het playback venster, Vie All.
Standaard: Normal
Programming (Programmeren)
Deze instelling schakelt de opname van showgegevens in en uit. Indien ingesteld op
"disabled", kunnen gegevens niet worden opgenomen, verplaatst, gekopieerd of bijgewerkt,
zodat de show niet kan worden gewijzigd.
Parameters van Cue Stacks en Cues zoals Chase Speed, Shape Size en tijden kunnen nog
steeds worden gewijzigd.
Standaard: Enabled
Modifications (Wijzigingen)
Deze instelling schakelt modificaties van Cues en Cue Stacks in en uit.
Parameters zoals Chase Speed, Shape Size en tijden kunnen niet worden gewijzigd, zodat
Cues en Cue Stacks worden afgespeeld precies hoe ze waren geprogrammeerd.
Standaard: Enabled
Test Mode (Testmode)
De instelling Testmode schakelt het testen aan/uit van Cues, Cue Stacks, Playbacks en
gepatchte heads vanuit de Cue-, Cue Stack-, Playback- en Patch-vensters respectievelijk.
Het schakelt ook het afspelen van Cues en Cue Stacks uit vanuit het Execute venster.
Gebruik deze instelling om te voorkomen dat geprogrammeerde showelementen per ongeluk
worden getest.
Standaard: Enabled
Macros (Macro’s)
Deze instelling schakelt macro's in en uit.
Gebruik deze instelling om macro's uit te schakelen waar ze per ongeluk zijn toegewezen aan
toetsen of andere programmeerelementen voor shows.
Standaard: Enabled
Automs
Deze instelling schakelt Automs in en uit.
Gebruik deze instelling om alle Automs uit te schakelen. Indien uitgeschakeld, geeft het
Autom-venster aan dat Automs zijn uitgeschakeld in de titelbalk.
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Standaard: Enabled
Visualiser
De Visualiser-instelling bepaalt hoe heads worden ingevoegd en bediend binnen de
Visualiser.
Als deze optie is ingesteld op "Disabled", worden heads niet automatisch ingevoegd en wordt
het de gebruiker gevraagd wanneer de eerste head gepatcht wordt in een show.
Als deze optie is ingesteld op "Auto Insert Into visualiser", worden heads automatisch in de
visualiser ingevoegd bij het patchen in een show.
Als deze optie is ingesteld op "Auto Insert, Auto Previs", worden heads automatisch
ingevoegd en wordt Cue previsualistion ingeschakeld door de S-playbacktoetsen.
Als deze optie is ingesteld op "Auto Insert, No Patch Offsets", worden heads automatisch
ingevoegd, maar worden er geen patch offsets toegevoegd aan de output van MagicQ (zowel
normaal als Vis).
Standaard: Disabled
Start mode
De instelling Startmode bepaalt hoe MagicQ moet werken wanneer de software wordt gestart.
Wanneer "Splash Screen" is geselecteerd, zal MagicQ een opstartscherm met afbeeldingen
weergeven wanneer de software wordt gestart.
Als "None" is geselecteerd, keert MagicQ terug naar de laatste show die in de console is
geladen.
Wanneer "Choose demo show" is geselecteerd, zal MagicQ de gebruiker opties tonen om de
laatste show of een selectie van presets te laden en demo shows.
Wanneer "Visualiser" is geselecteerd, zal MagicQ de visualiser weergeven wanneer deze
wordt gestart.
Wanneer "Remote Control" is geselecteerd, zal MagicQ starten in de
afstandsbedieningsmode.
Wanneer "Net Wing" is geselecteerd, wordt MagicQ gestart in de Net Wing-mode.
Wanneer "Multi Windows Client" is geselecteerd, start MagicQ in Multi Windows-mode en
wacht op een ander MagicQ-systeem om verbinding mee te maken.
Standaard: Choose demo show
Run in Execute Window (Start in Execute venster)
Dit dwingt het Execute-venster in de mode full screen wanneer het systeem opstart.
Indien ingesteld op Cur Grid, zal MagicQ het huidige Grid gaan gebruiken.
Wanneer ingesteld op Grid 2 tot 10 dan zal MagicQ dat Execute Grid gaan gebruiken.
Zie Execute Venster
Standaard: No
Auto Backup (Auto back-up)
Met deze instelling kan de console automatische back-ups van uw showbestand maken.
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Als deze optie is ingesteld op "No", worden er geen back-ups opgeslagen. "No" wordt
aanbevolen tijdens het afspelen van zeer grote showbestanden en vermijd het vertragen van
de reactie van de console.
Als deze optie is ingesteld op "On Changes", zal MagicQ alleen een back-up van uw
showbestand maken nadat er wijzigingen zijn aangebracht. De back-up is
gepland tot 60 seconden na de wijziging. "On Changes" wordt aanbevolen bij het
programmeren om verlies van showgegevens te voorkomen.
Als deze optie is ingesteld op "Always", worden er elke 60 seconden back-ups gemaakt.
Standaard: On Changes
Keep a Back-up archive (Houdt back-up archief bij)
Met deze instelling kan de console periodieke archieven van eerdere gemaakte automatische
back-ups bewaren. Als de instelling voor Automatische back-up is ingesteld op 'No', dan
worden er geen archieven gemaakt.
Zie archief.
Standaard: Yes
Show file path
Deze instelling definieert de locatie van opgeslagen showbestanden en back-ups.
Gebruikers kunnen showbestanden opslaan in mappen met een aangepaste naam, dit kan
handig zijn in de onderwijsomgeving om verschillende gebruikers te scheiden.
Standaard: "show" (aanbevolen)
Show file format (Show bestandsformaat)
Deze instelling definieert het formaat van opgeslagen showbestanden.
Indien ingesteld op "High Res FX", zal MagicQ een verbeterd bestandsformaat gebruiken dat
in staat is om timingwaarden met hogere resolutie op te slaan.
Indien ingesteld op “Normal”, zal MagicQ een iets kleinere bestandsindeling gebruiken, met
uitzondering van de timingwaarden met hogere resolutie gevonden in "High Res FX".
Indien ingesteld op "High Res FX & Reduced Size", zal MagicQ een gecomprimeerde
bestandsindeling gebruiken die is ontworpen voor grotere showbestanden.
Standaard: High Res FX
Extras file create mode
Deze instelling bepaalt wanneer het show extras-bestand wordt gegenereerd. Indien
ingesteld op "On show save", wordt het show extras-bestand gegenereerd wanneer de
gebruiker expliciet SAVE SHOW of SAVE SHOW TO USB selecteert.
Indien ingesteld op "Manual", zal het show extras-bestand alleen worden gegenereerd
wanneer Shift + SAVE EXTRA'S wordt geselecteerd in het Setup-venster.
Standaard: On show save
Personality file format
Deze instelling bepaalt het formaat voor het laden van personalitybestanden.
Indien ingesteld op "Original", worden de personalitybestanden bij het bijwerken uit het
heads.all-bestand uit te pakken.
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Wanneer ingesteld op "Unexpanded", worden de personalitybestanden rechtstreeks vanuit
het heads.all-bestand gelezen, zonder uit te pakken.
Standaard: Original

49.9. Programming settings (Programmeerinstellingen)
De Programmeerinstellingen worden automatisch gewijzigd wanneer u de mode Normal,
Theatre non-tracking, Theatre tracking of Hog II Warp selecteert.
Activate chans / Heads (Activeer kanalen/heads)
Deze instelling bepaalt wat er wordt geactiveerd in de programmer wanneer je een wijziging
aanbrengt op een attribuut van een Head.
"Chans" activeert alleen de daadwerkelijke kanalen van een gewijzigd attribuut binnen een
head.
"Heads" activeert alle kanalen binnen die head wanneer een attribuut wordt gewijzigd.
"IPCB" activeert alle attributen van het IPCB-type dat wordt gewijzigd - bijvoorbeeld als een
positie (P) -attribuuttype wordt gewijzigd zoals pan, dan worden alle andere positieattributen
zoals Tilt, Pos Speed geactiveerd.
"IPC" activeert alle attributen van het IPC-type dat wordt gewijzigd, behalve dat Beam (B) attributen afzonderlijk worden gewijzigd.
"Col" activeert alle kleurattributen wanneer een kleurattribuut wordt gewijzigd.
Standaard: Chans
Programmer Tracking
Zet de algemene functie van tracking aan of uit voor toekomstige programmering zodra de
instelling is gewijzigd. Het verandert niets eerder geprogrammeerde items. Tracking kan nog
steeds worden aangepast op basis van cue per cue binnen de cue stack, via de "Track"
kolom.
Indien ingesteld op Yes, worden alleen kenmerken die zijn gewijzigd sinds de Cue is
opgenomen, opgeslagen in de nieuwe Cue.
Attributen worden beschouwd als gewijzigd, als hun waarde was gewijzigd met behulp van
een encoder, met toetsenbordinvoer, met een bereikknop, met behulp van een palet of door
het locaten van een head. Merk op dat het wijzigen van een attribuut naar een nieuwe waarde
en het vervolgens terugbrengen naar de oude waarde telt als gewijzigd.
Indien ingesteld op No, wordt de volledige inhoud van de programmer opgenomen in Cues,
ongeacht of de attributen zijn gewijzigd sinds dat de Cue de laatste maal gerecord werd.
Unused Chans return to defaults (Ongebruikte kanalen terug naar standaardwaarden)
Indien ingesteld op "Yes, all heads", dwingt dit alle LTP-kanalen om terug te keren naar hun
standaardwaarden wanneer ze niet worden bediend door een playback of in de programmer.
De standaard waarnaar wordt teruggekeerd, is de Default Cue als deze bestaat, anders de
standaardwaarde van de Head-personality.
Indien ingesteld op "Heads without Intensity only", keert het alleen terug naar de
standaardinstellingen voor heads die geen Intensiteitattribuut hebben en waarop geen VDIM
toegepast is.
Indien ingesteld op "No", keren geen kanalen terug naar hun standaardwaarden.
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Merk op dat sommige kanalen kunnen worden gespecificeerd in de Head-personality om
geen standaard te hebben - in dit geval keren die kanalen nooit terug standaardinstellingen.
Standaard: De standaard is afhankelijk van de gekozen programmeermode - in de Normal
mode is deze ingesteld op "Heads without Intensity only".
In andere modes is het ingesteld op " Yes, all heads".
Programmer overrides HTP values (Programmer overschrijft HTP waardes)
Bepaalt of de programmer HTP-waarden (intensiteit) overschrijft bij het afspelen.
Indien ingesteld op "All Playbacks" worden alle HTP-kanalen in Playbacks overschreven door
de levels in de programmer.
Indien ingesteld op "Playbacks except Above Programmer" dan geldt dit voor "All Playbacks"
tenzij een Playback is ingesteld op “Above Porgrammer” in de Cue Stack, Advanced,
Playback Priority instelling.
Indien ingesteld op "All Playbacks except HTP base", zullen alle HTP-kanalen met een
basiswaarde in de programmer de basiswaarden overschrijven van Playbacks. HTP-kanalen
die alleen een FX hebben, maar geen basis in de programmer, kunnen worden beïnvloed
door playbacks als de "Intensity (HTP) FX can add, subtract" is ingesteld.
Indien niet ingesteld, wordt de hoogste waarde van het kanaal van de playbacks en de
programmer uitgestuurd.
Standaard: All Playbacks
Programmer overides FX (Programmer overschrijft FX)
Hiermee kan de programmer FX negeren bij actieve playbacks. Indien ingesteld op Yes,
zullen alle kanalen met basisniveaus in de programmer, FX negeren voor die kanalen van
actieve playbacks.
Standaard: No
Highlight mode
Verandert de functie en bediening van de highlight mode wanneer u probeert te werken met
een specifieke Head binnen een groep Heads.
"Dims non selected" - de intensiteiten van de geselecteerde heads worden verminderd,
behalve die ene (of die in de oneven / even-mode) die sub geselecteerd worden.
Het highlighten van de ondergeselecteerde heads(s) maakt het programmeren van posities
veel gemakkelijker.
"Highlight/Lowlight" gebruikt de highlight- en lowlight-niveaus van de Head-personalitie en
zoals overschreven door de gebruiker in de Highlight- en Lowlight-cues in het Cue-venster.
"Highlight Only (no lowlight)" is hetzelfde als Highlight/Lowlight, maar er vindt geen Lowlight
plaats.
"High/Low no Reset" is hetzelfde als Highlight/Lowlight, maar de Highlight-modus wordt
alleen uitgevoerd als u nogmaals op Highlight drukt - als u op CLEAR drukt, wordt de
Highlight-mode niet afgesloten.
"High/Low no Beam" is hetzelfde als Highlight/Lowlight, behalve dat er geen wijzigingen in
Beam-attributen worden gemaakt - dit maakt het mogelijk om elke Zoom/Gobo
Highligh/Lowlight-set in de Head Personality of Highlight/Lowlight Cue te overschrijven.
Standaard: Highlight/Lowlight
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Fan mode
Deze instelling bepaalt de fan-mode (in een waaier plaatsen).
"Normal" is een vergrendelingstype waarbij de gebruiker de fan handmatig moet in- en
uitschakelen. "No Toggle" is een tijdelijk type operatie. Met "Pan Only No Tilt" kunt u alle
attributen fannen , behalve Tilt.
Standaard: Normal
Select Multiple Groups (Selecteer meerdere groepen)
Met deze instelling kunnen meerdere groepen worden geselecteerd zonder op SHIFT te
drukken. Druk op DESELECT ALL softtoets in het groepsvenster om alle groepen te
deselecteren.
Met "No" kan de gebruiker kiezen tussen slechts één groep tegelijk kunnen selecteren.
Met "Multiple in one go" kunt u meerdere groepen tegelijk selecteren. De selectie wordt
gereset nadat een attribuut is gewijzigd.
"Multiple always" is hetzelfde als hierboven, maar wordt niet gereset.
Recording to Palettes (Bewaren in paletten)
Hierdoor kunnen alle heads of alleen de geselecteerde heads worden opgenomen in Paletten
Standaard: Only selected heads
Record merge override times (Record merge overschrijft tijden)
Indien ingesteld op "Yes", dan laat Record Merge toe dat de tijd die momenteel in de
programmer staan worden samengevoegd met de Cue die wordt bijgewerkt.
Indien ingesteld op "No", zal Record Merge de bestaande tijden in de samengevoegde cue
niet wijzigen.
Standaard: Yes
Update Clears Programmer (Update wist programmer)
Indien ingesteld, wordt de programmer automatisch gewist na het gebruik van Update.
Standaard: No
Update default
De opties zijn Cues, Palettes of Cues + Palettes.
Standaard highlight de actie Cues voor updaten in plaats van Palettes. 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.
Standaard: Cues
Undo mode
Hiermee kan de gebruiker kiezen tussen twee niveaus van ongedaan maken: "Undo
Programmer" en "Undo Programmer and Actions".

Undo Programmer zijn alle wijzigingen met aangepaste waarden in de programmer, zoals
het locaten van heads, clear, instellen van intensiteiten, het kiezen van paletten, of het
gebruik van encoderwielen om programmeerwaarden te veranderen.
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Undo Programmer and Actions omvatten wijzigingen om gegevens weer te geven zoals
recorden, verplaatsen, kopiëren en benoemen.

Indien ingesteld op "Undo Programmer, Action via Ctrl" en vervolgens op Undo zelf te
drukken, wordt de programmer alleen ongedaan gemaakt. Druk op CTRL + UNDO om acties
ongedaan te maken.
Standaard: Undo Programmer and Actions
49.10. Keypad / Encoder settings
Auto enter on keypad intensity set (Auto enter bij instellen int via keypad)
Deze instelling bepaalt of de gebruiker op ENTER moet drukken bij het definiëren van de
head intensiteit via het toetsenbord. Indien ingesteld op Yes, worden de intensiteitsniveaus
onmiddellijk ingesteld wanneer 2 cijfers of "FULL" zijn ingevoerd na "@". b.v. '1 THRU 4 @
50' of '1 THRU 4 @ FULL ”.
Standaard: Yes.
Select heads on keypad intensity set (Select heads bij instellen int via keypad)
Deze instelling bepaalt of de huidige headselectie wordt gewijzigd bij het instellen van
intensiteiten via het toetsenbord. Indien ingesteld op "No" worden de intensiteiten ingesteld
zonder de headselectie te wijzigen. Als "Yes" is ingesteld, worden de intensiteiten ingesteld
en dan wordt de headselectie gewijzigd, bijvoorbeeld:
"1 THRU 4 @ 50" zet heads 1 tot 4 op 50% intensiteit en selecteert heads 1 tot 4.
"+5 @ FULL" zet head 5 op 100% intensiteit en voegt het toe aan de huidige selectie.
Standaard: Yes.
Select Heads and Palettes from keypad (Selecteer heads en paletten via keypad)
Indien ingeschakeld, selecteert u heads door de head-selectie te typen en vervolgens op het
desbetreffende Color-, Beam- of Position venstertoets te drukken. Bijvoorbeeld. . .
“1 THRU 4 COL” selecteert head 1 t / m 4 en opent het kleurenvenster.
“1 THRU 4 COL 5” selecteert head 1 t / m 4 en selecteert kleurenpalet 5.
Deze optie maakt het ook mogelijk om head data te kopiëren.
Standaard: Yes.
Select heads on include (Selecteer heads bij include)
Deze instelling bepaalt of heads met niveaus in een cue of palet automatisch worden
geselecteerd wanneer deze cues en paletten ingelezen worden in de programmer.
Standaard: Yes.
Keypad always selects heads (Keypad selecteert altijd heads)
Indien ingesteld op Yes, selecteert het invoeren van headnummers op het toetsenbord,
gevolgd door de ENTER-toets, altijd de heads, maar sommige zijn geavanceerde functies van
MagicQ zijn niet rechtstreeks beschikbaar via het toetsenbord. Bij het bewerken van
numerieke velden in de spreadsheetstijlvensters, in deze mode, moet de operator de knop
SET gebruiken in plaats van het veld rechtstreeks te bewerken.
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Het instellen van de optie “Strict” betekent dat het niet mogelijk is om te wisselen of items te
kiezen met de ENTER-toets. Je moet dan altijd eerst SET te gebruiken.
Standaard: No (Window items)
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Keypad Syntax - Theatre Patch (Keypad Syntax - Theater patch)
Deze instelling past de syntax aan die wordt gebruikt voor het patchen van heads. Met deze
optie ingesteld op No, is de syntax voor het patchen <aantal heads>@ <dmx-adres>. Indien
ingesteld op Yes, is de syntax: <head nummer> @ <dmx address>.
Theater Patch ondersteunt het patchen van meerdere DMX-adressen naar één head bij
gebruik van de syntaxis van Theater Patch. Bijvoorbeeld om te patchen Headnr. 10 op DMXadressen 1, 2 en 3, voer "10 @ 1 + 2 + 3" in. Er zijn maximaal 6 DMX-adressen per Head.
In Theater Patch is het ook mogelijk om dimkanalen opnieuw te patchen. Als de head al is
gepatcht, voert u gewoon het nieuwe adres in - b.v. typ "20 @ 25" om kop 20 naar DMXkanaal 25 te herpatchen. U kunt ook opnieuw patchen naar meerdere DMX-adressen - bijv.
typ “20 @ 25 + 26” om head 20 naar DMX-kanaal 25 en 26 te herpatchen.
Standaard: No (Normal Live-mod) of Yes (theatermode).
Encoder mode
In "Normal" werken de encoderwielen volgens het momenteel actieve venster. Bijvoorbeeld
wanneer u overschakelt naar het color venster, de encoderwielen regelen dan kleurattributen.
"Maintain Pos, Col, Beam" - De knoppen Position, Colour en Beam werken als "Hard
Buttons", wat betekent dat de encoders behouden blijven op Positie, Colour of beam, zelfs
wanneer de Groeps-, output- of plotvensters worden geopend. De encoders kunnen op elk
moment zijn gedwongen worden naar hun standaardinstellingen door op SHIFT en de
vensterknop te drukken - b.v. SHIFT + GROUP. Daarnaast, het "Intensity" -attribuut zal ook
verschijnen op Encoder F in het Positionvenster als die encoder nog niet in gebruik is.
“Intensity on X” - Bij het instellen van een intensiteitsniveau via het toetsenbord, zal MagicQ
het intensiteitsvenster openen en de X-encoder zal de intensiteit regelen.
"Pos, Col, Beam, Int X" - MagicQ voert beide bovenstaande opties uit.
"Intensiteit always on X" - Zodra de groeps- of intensiteitsvensters zijn geopend, blijft Encoder
X intensiteit totdat een venster wordt geopend met SHIFT + de vensterknop, waardoor de
normale encodertoewijzing wordt geforceerd.
“Keep as Window” - MagicQ behoudt het huidige venster wanneer functies zoals NEXT
HEAD / PREV HEAD worden gebruikt, in plaats van springen te naar het positievenster.
"Maintain Hard Keys" - Dit is hetzelfde als " Maintain Pos, Col, Beam " en "Keep as Window"
gecombineerd - dus de Pos, Col, Beam-encoders blijven behouden, maar NEXT HEAD en
PREV HEAD openen het venster Positie niet.
Standaard: Normal (Normal live-mode) of Intensity on X (theatermode)
Swap pan and tilt encoders (Wissel pan en tilt encoders)
Deze instelling swapt de pan en tilt encoders. Standaard is de linkse encoder PAN en de
rechtse encoder tilt.
Standaard: No
Swap encoder direction (Keer encoder richting om)
Deze instelling keert de richting om van encoders i.v.m. het instellen van waardes.
Standaard: Normal
Swap Palette and cursor page buttons (Wissel palet + cursor toetsen om)
Hiermee kunnen de cursorpagina-toetsen (Page Left, Home, Page Up, Page Right, End,
Page Down) worden gebruikt als Paletknoppen (Group, Int, Fx, Pos, Col, Beam). Dit maakt
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het gemakkelijker om paletten te selecteren met het toetsenbord. Deze instelling wordt enkel
ondersteund op MQ100/MQ200/MQ300 en legacy Maxi Wings.
Als deze mode is ingeschakeld, worden de paletknoppen de cursorpagina-knoppen.
Het wordt ten zeerste aanbevolen de fysieke toetsen van deze knoppen niet te wijzigen,
omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken aan het voorpaneel.
Standaard: No
MagicQ PC keyboard mode
Deze opties stellen de functie van het toetsenbord in.
In "Normal" wordt het toetsenbord gebruikt voor het benoemen van items en het selecteren
van heads.
In "Programming shortcuts" is het toetsenbord ingesteld voor snelkoppelingen naar
programmeertoetsen.
In "Playback shortcuts" is het toetsenbord ingesteld voor snelkoppelingen naar
playbacktoetsen.
In "CTRL + Keys for Windows" werkt het toetsenbord zoals in "Normal" mode, behalve
wanneer CNTRL wordt vastgehouden, wordt het toetsenbord gebruikt om vensters te openen.
Een lijst met snelkoppelingen voor vensters is te vinden in het gedeelte Snelkoppelingen
programmeren
Standaard: Normal
49.10.11.1. De programmeersnelkoppelingen
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Vensters worden geopend gebruikmakend van de CTRL en de alfanumerieke toetsen.
CTRL A
CTRL B
CTRL C
CTRL D
CTRL E
CTRL F
CTRL G
CTRL H
CTRL I
CTRL J
CTRL K
CTRL L
CTRL M
CTRL N
CTRL O
CTRL P
CTRL Q
CTRL R
CTRL S
CTRL T
CTRL U
CTRL V
CTRL W
CTRL X
CTRL Y
CTRL Z

Beam
Colour
Execute
Fx
Group
Help
Intensity
Cue Stack
Media
Macro
Outputs
Position
Cue
Programmer
Setup
Patch
Page
Playback
Cue Stack Store
Cue Store
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Playback snelkoppelingen:
1 tot 0
Q tot P
A tot ;
\ tot .
`
SPACE
#
[
]
-

Selecteer playback 1 tot 10
Go toets playback 1 tot 10
STOP toets playback 1 tot 10
Swap deze playback aan
Add / Swap mode
Manuele GO
Manuele STOP
Next Page
Prev Page
Release

Denk eraan dat in de toetsenbord busk mode bepaalde programmeer opties niet meer zullen
werken zoals verwacht aangezien de toetsen gereserveerd zijn voor de busking mode.
Map Keys to THRU, @, FULL (Map toetsen naar THRU, @, FULL)
Met deze instelling kunnen de toetsen THRU, @ en FULL worden toegewezen aan
verschillende toetsen op het toetsenbord. Dit is handig in sommige landen waar de normale
toewijzingen (>, @ en #) niet gemakkelijk te selecteren zijn. Om deze instelling in te stellen,
drukt u op de 3 toetsen waaraan u die functie wilt toewijzen, gevolgd door ENTER.
Standaard: Niet ingesteld.
Enable Mouse to control pan/tilt (Inschakelen muis voor pan/tilt)
Met deze instelling kan een muis of trackball pan en tilt bedienen. De gevoeligheid kan
worden geselecteerd door te kiezen tussen “Enabled Div 2” tot “Enabled Div 9” opties.
Muisbesturing van pan / tilt wordt alleen ondersteund op MagicQ pc-systemen ontgrendeld uit
de demomode.
Standaard: Disabled
Intensity Wheel (Intensiteitwiel)
Bepaalt de functie van het intensiteitwiel op de MQ500.
Indien ingesteld op "Intensity" regelt het de intensiteit van de geselecteerde Heads.
Indien ingesteld op " Intensity - Require ALT key", dan houdt u ALT ingedrukt en draait u aan
de encoder om de intensiteit in de programmer te regelen. Dit is handig in omgevingen met
een hoge bas, waar het wiel per ongeluk kan verlopen.
Indien ingesteld op "Rate" regelt het de snelheid van de momenteel geselecteerde playback.
Indien ingesteld op “Scroll window” scrolt het in het top (met focus) venster.
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Indien ingesteld op "No function" is het uitgeschakeld.
Standaard: Intensity

49.11. Windows Settings
Colour Scheme
Deze instelling bepaalt het kleurenschema van het geïnstalleerde MagicQ systeem.
"Dark" gebruikt een overwegend zwart kleurenschema met grijze en paarse accenten.
"Zwart" maakt de MagicQ interface volledig zwart met grijze optievakken en witte tekst.
"High Contrast" zet de MagicQ-achtergrond op zwart (OnWindows, Mac & Linux) maar het
centrale programmeergebied op een lichter grijs met zwarte tekst.
Standaard: Dark
Big Text Mode (Grote tekst mode)
De Big Text-mode bepaalt hoe tekst in MagicQ wordt weergegeven.
"ALL CAPS" toont alle tekst in hoofdletters.
"First Letter" hoofdletters voor de eerste letter van elk woord.
"Groot", net als "ALL CAPS", geeft alle tekst weer als HOOFDLETTERS maar met een veel
grotere lettergrootte.
Standaard: No
Icon Size (Iconen grootte)
De instelling Icon Size definieert de grootte van alle pictogrammen die in MagicQ worden
gebruikt.
“Small” zorgt ervoor dat pictogrammen slechts een deel van het vensteritem beslaan.
"Large" stelt pictogrammen in om het hele vensteritem te vullen.
Met "Large when no name" worden pictogrammen ingesteld op "Large", maar alleen als er
geen tekst aanwezig is binnen hetzelfde vensteritem.
Met “Auto” kunnen pictogrammen automatisch worden aangepast en automatisch worden
gegenereerd in MagicQ.
"Auto no Snapshot" schakelt Visualiser-momentopname uit bij het opnemen van cues, cuestacks en playbacks.
"Auto no group/snapshot" schakelt Visualiser-snapshotten en het genereren van
pictogrammen voor automatisch groeperen uit.
Standaard: Small
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Col Tags (Kleurentags)
Met de Col Tags-instelling kunnen kleurentags worden weergegeven, waarmee verschillende
heads in MagicQ worden geïdentificeerd.
"None" schakelt het gebruik van kleurtags in de hele software uit.
"Head Types" verdeelt Heads in kleurgroepen afhankelijk van hun type (Wash, Spot etc).
“Attach Objects” definieert heads op basis van het object waaraan ze in de visualiser zijn
bevestigd.
"Groups" scheidt heads afhankelijk van hun huidige groep in het groepsvenster.
"Multi Console Control" scheidt Heads afhankelijk van hun huidige console control.
“Parked” kleurt geparkeerde Heads om ze te scheiden van niet-geparkeerde Heads.
“Patch” definieert afzonderlijke heads, afhankelijk van hun sortering in het patch-venster.
"Zones" scheidt heads om aan te geven aan welke zone ze zijn toegewezen.
"Universes" scheidt Heads om aan te geven in welk universe ze zijn gepatcht.
"Users" scheidt Heads op basis van de huidige gebruiker.
Standaard: None
Playback Col Tags
Met de instelling Playback Col Tags kunnen de RGB-LED's in de Stadium-range de
verschillende playbackfuncties aangeven.
“Default” stelt MagicQ in om de standaard kleurenset te gebruiken voor verschillende soorten
Cue Stack. Standard Cue Stacks zijn blauw, LTP-faders en Groepsmasters krijgen
verschillende kleuren toegewezen.
"Cue Stack" gebruikt de kleurtag ingesteld door de Col tag-instelling in Cue Stack, View
Options, Function. Ongebruikte playbacks zijn blauw.
"Cue Stack (dim unused)" is hetzelfde als "Cue Stack" behalve dat ongebruikte playbacks
gedimd worden weergegeven zodat het gemakkelijker is om vrije playbacks te identificeren.
Standaard: None (Cue Stacks op Stadium consoles)
Speed Display (Snelheidsweergave)
Deze instelling bepaalt hoe snelheidswaarden worden weergegeven in het geïnstalleerde
MagicQ-systeem. De opties zijn seconden, BPM of frames.
Indien ingesteld op “Normal”, zal MagicQ de juiste metriek voor die specifieke parameter
bepalen.
Standaard: Normal
Attribute display (Attributen weergave)
Deze instelling bepaalt hoe attribuutwaarden worden weergegeven in het geïnstalleerde
MagicQ-systeem.
Indien ingesteld op "Normal" zal MagicQ het attribuut weergeven met de normaal verwachte
metriek.
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Indien ingesteld op "16bit", zal MagicQ alle attribuutwaarden in 16bit formaat weergeven.
Indien ingesteld op "Percent", zal MagicQ alle attribuutwaarden als percentages weergeven.
Indien ingesteld op "P/T Percent" zal MagicQ alleen pan en tilt attributen weergeven als
percentages.
Indien ingesteld op "DMX Values" zal MagicQ attributen weergeven in DMX 0..255 waarden.
16bit-attributen worden weergegeven als twee 0..255-waarden, gescheiden door een
streepje.
Standaard: Normal
Column Sizing (Kolomgrootte)
De instelling Kolomgrootte bepaalt hoe kolommen in vensters worden weergegeven.
Wanneer "Auto Size" is geselecteerd, zal MagicQ automatisch kolommen aanpassen en
ongebruikte kolommen verbergen.
Als "No sizing/hiding" is geselecteerd, zijn de kolommen ingesteld op een vaste breedte en
altijd aanwezig.
Als "Hiding only" is geselecteerd, hebben de kolommen een vaste breedte, maar verborgen
als ze niet worden gebruikt.
Standaard: Auto Size
Units of measurement
Deze instelling definieert welke maateenheid MagicQ in het gehele geïnstalleerde systeem
gebruikt.
Indien ingesteld op "Imperial" accepteert MagicQ metingen van voeten, inches en pounds.
Indien ingesteld op "Metric", is het nog steeds mogelijk om metingen in voeten in te voeren
met behulp van de 'of / scheider - b.v. voer "12 /" in voor 12 ft en "12/4" of "12'4" voor 12 ft 4
inches.
Standaard: Metric
Auto Row Ordering (Auto rij rangschikken)
Deze instelling bepaalt hoe rijen worden gerangschikt in de vensters Output, Programmer en
Cue. De momenteel geselecteerde heads verschijnen bovenaan het venster.
Als deze optie is ingesteld op "No", worden de rijen van de bovengenoemde vensters
gerangschikt volgens de optie Sorteren binnen het Patch-venster.
Standaard: Yes
Confirmation requests (Bevestigingsverzoeken)
Deze instelling bepaalt hoe bevestigingsverzoeken worden weergegeven en gebruikt in het
geïnstalleerde MagicQ-systeem.
Als “Confirm (default no)” is geselecteerd, zal MagicQ de kernfuncties blijven bevestigen met
een standaardwaarde van no.
Wanneer “Confirm (default yes)” is geselecteerd, zal MagicQ de kernfuncties met de
standaardwaarde yes blijven bevestigen.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 509 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Als "Confirm critical only" is geselecteerd, zal MagicQ alleen kritische functies bevestigen met
een standaardwaarde van No.
Als "Confirm critical (default yes)" is geselecteerd, zal MagicQ alleen kritische functies met de
standaardwaarde yes bevestigen.
Als "Never Confirm" is geselecteerd, zal MagicQ nooit om bevestiging vragen.
Let op: "Never Confirm" moet met grote zorg worden gebruikt.
Standaard: Confirm (default no)
Scroll bars (Schuifbalken)
De optie schuifbalken bepaalt hoe schuifbalken in MagicQ worden weergegeven.
Indien ingesteld op "Normal scroll bars", worden de schuifbalken ingesteld op hun
standaardbreedte en verschijnen ze in alle schuifbare vensters.
Indien ingesteld op "No scroll bars", zijn schuifbalken verborgen in alle vensters en
selectievakjes.
Indien ingesteld op "Wide scroll bars", worden de schuifbalken op een grotere breedte
ingesteld en verschijnen ze in alle schuifbare vensters.
Indien ingesteld op "Extra Wide scroll bars", worden de schuifbalken ingesteld op hun
grootste breedte en verschijnen ze in alle schuifbare vensters.
Standaard: Normal scroll bars
Help Mode
Bepaalt of tips worden weergegeven voor instellingen.
Indien ingesteld op "Mouse Tips" toont MagicQ tips wanneer de muis over de settingsvelden,
in de eerste kolom van de Setup en Cue Stack-vensters, geplaatst wordt.
Indien ingesteld op "Dialog Tips", toont MagicQ optiedetails in het geselecteerde
dialoogvenster.
Indien ingesteld op "Mouse + Dialog Tips" worden beide bovenstaande weergegeven.
Indien ingesteld op " Mouse + Dialog Tips (Menus English)", worden beide bovenstaande
weergegeven in de taal die door het land is ingesteld, maar de menu's blijven in het Engels.
Standaard: Mouse + Dialog Tips
Layout button always active (Layout toetsen altijd actief)
Deze instellingen bepalen of de 12 beschikbare lay-outs altijd zichtbaar zijn op het scherm.
Indien ingesteld op "Yes", geeft MagicQ de 12 lay-outkeuzeknoppen weer boven de bovenste
softtoetsen van het scherm.
Indien ingesteld op "No", zal MagicQ de beschikbare lay-outs verbergen, alleen zichtbaar
door op de CTRL-toets te drukken.
Merk op dat op de MQ500(M) de lay-outknoppen worden weergegeven aan de linkerkant van
het hoofdscherm, ongeacht deze optie - dus deze optie moet dan worden ingesteld op "No".
Standaard: No
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Always show Record Options
Deze instelling bepaalt wanneer de record-opties, include opties en copy opties toolbars
worden weergegeven.
Indien ingesteld op “Yes”, zal MagicQ altijd de opties toolbar weergeven wanneer de
RECORD-knop wordt ingedrukt. De Include opties toolbar wanneer de INCLUDE knop wordt
ingedrukt en de Copy opties toolbar wanneer de COPY knop wordt ingedrukt.
Indien ingesteld op “No”, zal MagicQ de volledige record opties weergeven wanneer SHIFT +
RECORD wordt ingedrukt. De volledige include opties wanneer SHIFT + INCLUDE wordt
ingedrukt en de volledige copy opties wanneer SHIFT + COPY wordt ingedrukt.
Standaard: No
Plan Intensity Type (Plan intensiteittype)
Deze instelling is verplaatst naar de Grid Options in het Output venster, View Plan.
Message Window (Berichtvenster)
Deze instelling van het berichtvenster bepaalt waar en hoe het berichtvenster wordt
weergegeven.
Als dit is ingesteld op “Main”, verschijnen berichten alleen op het hoofdscherm van de
console.
Als dit is ingesteld op "2nd Display" of "3rd Display", geeft MagicQ alleen berichten weer op
de gedefinieerde externe monitor.
Als dit is ingesteld op "Main No Net", "2nd No Net of "3rd No Net ", zal MagicQ (indien
verbonden met een netsessie) alleen berichten weergegeven op de hoofdmonitor van de
huidige console.
Als dit is ingesteld op "Net Only", zal MagicQ berichten weergeven aan alle andere consoles
binnen de netsessie, maar niet aan de huidige console.
Als dit is ingesteld op "Net Session", ontvangen alle consoles, inclusief de huidige console,
berichten gedurende de netsessie.
Als dit is ingesteld op "Main no flash", "2nd Display no flash" of "3rd Display no flash", zal
MagicQ berichten weergeven op de gedefinieerde monitor zonder te knipperen.
Standaard: Main

49.12. Cue Storage Settings
Remove Cues when remove Cue Stacks (Verwijder cues bij verwijderen cue stacks)
Met deze optie kun je forceren dat Cues worden verwijderd wanneer de Cue Stack (s) die ze
gebruiken worden verwijderd.
Standaard: No
Remove Cue Stacks on remove Playbacks (Verwijder cue stacks bij verwijderen
Playbacks)
Met deze optie kan de gebruiker ervoor zorgen dat Cue Stacks worden verwijderd wanneer
playbacks worden verwijderd.
Standaard: No
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Use first free Cues, Stacks, Palettes (Gebruik eerste vrije cues, stacks, paletten)
Standaard gebruikt MagicQ, bij het maken van nieuwe Cues, Cue Stacks of Palettes het
laagste vrije item om het op te slaan.
Indien ingesteld op No, worden deze opgenomen in het eerste vrije item na het laatste dat is
opgeslagen.
Standaard: Yes
Copy mode (linked/unlinked) (Kopieermode (gelinkt/niet gelinkt))
Deze instelling bepaalt hoe kopieën van je Cue Stacks worden gelinkt of ontkoppeld naar de
Cues waaruit die Cue Stack bestaat.
Wanneer ze zijn gekoppeld, worden wijzigingen die u aanbrengt in de gekopieerde cue
doorgevoerd in de oorspronkelijke cue.
Als de link is verwijderd, worden wijzigingen aan de gekopieerde cue niet doorgevoerd in de
oorspronkelijke cue.
Indien ingesteld op linked, kan deze instelling worden overschreven met SHIFT + COPY.
De optie "linked, no state" geeft aan dat wanneer Cues binnen een Cue Stack worden
gekopieerd, alleen de "delta" -waarden worden gekopieerd, niet de status van de Cue bij die
stap.
Copy Heads
Deze instelling bepaalt, of gegevens die zijn bewaard in playbacks, worden genegeerd bij het
kopiëren van gegevens tussen heads (wanneer ingesteld op Prog Only).
Standaard: Prog + Playback
Derive settings from previous Cue
Deze instelling specificeert hoe MagicQ de Cue-instellingen instelt voor nieuwe Cues die in
een Cue Stack worden opgenomen.
Indien ingesteld op No, leidt MagicQ de cue-instelling af van de standaardinstelling in Opties,
View Defaults.
Indien ingesteld op Yes, gebruikt MagicQ de instellingen in de vorige Cue in de Cue Stack.
Standaard: Yes
Hide Cue Store Ids (Qids) (Verbergen cue store ID's (Qxxx))
MagicQ ondersteunt twee verschillende ID's voor cues - de cue-id van de cue binnen de
specifieke cue-stack en de qid van de cue binnen de Cue Store.
Indien ingesteld op Yes, wordt de Qid in de Cue Store verborgen voor de Cue Stack- en Cuevensters, met alleen de Qid van de Cue binnen de Cue Stack zelf.
Standaard: No
Hide Vdims (Verberg Vdims)
Met deze instelling kunnen virtuele dimmers worden verborgen in het patchvenster, waardoor
het patchvenster een beetje schoner kan zijn. Vdims worden nog steeds aangegeven met
een + V naast het headnummer.
Standaard: No
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Expand palettes to the same head type (Uitbreiden paletten naar hetzelfde head
type)
Met deze instelling kan het bouwen van een palet met één headtype worden uitgebreid tot
alle gepatchte heads van datzelfde type.
Het kan ook worden geconfigureerd om uit te breiden naar alle heads - het maakt eerst een
standaardpalet van de bestaande heads in het palet en gebruikt dit vervolgens om het palet
voor alle heads uit te breiden.
Het is mogelijk om alleen kleuren en beams te kiezen om uit te breiden of alle paletten.
De opties zijn:
• No
• Same Head Type, Col & Beam
• Same Head Type, IPCB
• All Heads, Col & Beam
• All Heads, IPCB
Paletten worden uitgebreid bij het patchen van een nieuwe head, bij het recorden van
paletten en bij het instellen van deze instelling.
Standaard: No
Heads moved aside are unpatched (Verplaatste heads worden niet gepatcht)
Deze instelling bepaalt dat heads unpatcht worden in plaats van te worden verplaatst en
gemorpht op een adres van een bestaande head.
Standaard: No
Default mark/move when dark time (Standaard donker/verplaats wanneer donker
tijd)
Dit specificeert de standaardwaarde voor Mark cues en Move when dark.
Standaard: 3.00 s
Group Cues
Deze instelling bepaalt of Group Cues worden gebruikt bij het programmeren. De opties zijn
Disabled, Prefer Group Cues, Prefer Group Cues (Warn) en Group Cues Only.
Group Cues zijn momenteel alleen voor bètatests. Zie de sectie over Group Cues voor meer
info.
Merk op dat shows die zijn geprogrammeerd met Group Cues niet direct in oudere MagicQ
softwareversies kunnen worden geladen – enkel vanaf v1.9.2.0 of hoger, converteer de
shows naar individuele Head Cues en sla de show op, voordat u probeert te laden in oudere
softwareversies.
Standaard: Uitgeschakeld
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49.13. Playback Settings
Grand Master function (Grand Master functie)
Standaard regelt de Grand Master de kanaalniveaus van zowel de playbacks als de
programmer.
De opties maken het mogelijk om de Grand Master te wijzigen om zo alleen het niveau van
de presetfaders te regelen, alleen het niveau van de programmergegevens of beide. In elk
van deze configuraties heeft het geen controle over afspeel- of add / swap-niveaus, zoals het
standaard doet.
Zie programmergegevens, playbacks en add / swap niveaus voor meer info.
Indien ingesteld als Cue Stack 1, bestuurt het Cue Stack 1 vanuit de Cue Stack Store, wat
zorgt voor een extra Playback-fader.
Standaard: Grand Master
Sub Master function (Sub Master functie)
De Sub Master kan worden geconfigureerd om alleen playbackfaders te bedienen, alleen add
/ swap-knoppen of beide (de standaard). Het kan ook worden ingesteld als
programmermaster, een presetmaster of beide.
Indien ingesteld als Cue Stack 2, bestuurt het Cue Stack 2 vanuit de Cue Stack Store, wat
zorgt voor een extra Playback-fader.
Standaard: Playback Master
Cross Fade Master functie (Crossfade Master functie)
Configureert de Crossfade-master op verschillende manieren zoals hieronder beschreven:
•

"Manual Crossfade" - De manuele crossfade-functie stelt u in staat om Cues binnen
een Cue Stack vooruit te laten gaan met behulp van de Crossfader door de SELECTof SHIFT-knoppen ingedrukt te houden en de Crossfader te verplaatsen. Het
uitleesvenster zal "pickup" tonen tot het crossfader-niveau overeenkomt met de
huidige positie in de fade - het verandert dan in "manual".

•

"Busking Rate Master" - In deze mode beweegt de submasterfader tussen 0 en 10
seconden. Dit snelheid wordt onderaan weergegeven, rechts van het Statusdisplay.
De tijd wordt toegepast bij de selectie van paletten en intensiteiten.

•

"Sub Master" - Sub Master is handig op consoles die geen aparte submasterfader
hebben. Indien ingesteld op submaster, dan bepaalt de Sub Master-functie hierboven
zijn functie.

•

"Cue Stack 3" - Indien ingesteld als Cue Stack 3, bestuurt het Cue Stack 3 vanuit de
Cue Stack Store, wat zorgt voor een extra Playback-fader.

De Crossfade-master heeft ook een aantal snelheidsmaster-configuraties. Zie manuele
bediening, snelheidsmaster voor meer informatie.
Standaard: Manual Cross-fade Master
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49.14. Crossfade button function
Deze optie bepaalt de functie van de GO-knoppen in de crossfade-mastersectie.
Indien ingesteld op "Standard", wordt de functie van de GO-knop bepaald door de Crossfade
Master-functieoptie.
•

Voor "Global Rate" en "Club Master" is de knop ingesteld op Global Tap

•

Voor "Rate" en "Busking Master" is het ingesteld op Tap to Time voor de
geselecteerde playback.

•

Voor alle andere opties is het ingesteld op de normale "Go / Back" -functie.

Indien ingesteld op "Tap To Time Selected", heeft de GO-knop invloed op de absolute
snelheid van de momenteel geselecteerde playback. Indien ingesteld op
"Global Tap to Time" beïnvloedt dit de absolute snelheid van alle actieve playbacks. Cue
Stacks kunnen worden ingesteld om een deler van de getapte tijd te gebruiken via de Cue
Stack Options, Audio tab. De snelheidsverdeler kan ook worden ingesteld op "Inhibit", waarbij
de getikte tijd wordt genegeerd.
Indien ingesteld op "Go/Back" heeft dit voorrang op de Crossfade Master-functie, waarbij de
masterknoppen GO, BACK, BCK en FWD allemaal de huidige geselecteerde playback
regelen.
Standaard: Default
Split Cross-fade
Wordt gebruikt om split crossfade-functies in te stellen, zoals hieronder.
Indien ingesteld op één van de dubbele playbackopties, worden de twee playbacks Crossfade
Masters voor handmatige Fade in en out. Drukken van de pauzeknop op één van de
playbacks brengt de huidige playback onder handmatig controle. De faders kunnen dan
worden gebruikt om elke nieuwe Cue in te faden, met aparte bediening voor in- en uitfaden.
Door op de Go-knop te drukken, bij één van beide playbacks, keert de huidige playback terug
naar normale Cue-uitvoering. Indien ingeschakeld, kunnen beide playbacks niet worden
gebruikt als normale playbacks.
De optie "Stadium Split" wordt gebruikt op MQ500M-systemen om de twee 100 mm faders in
te stellen als split crossfaders - standaard zijn ze een crossfader en submaster.
De PB2-optie is ontworpen voor theatergebruik met de belangrijkste Cue Stack op PB1 en de
crossfader op PB2.
Standaard: No
Crossfade controls Playback (Crossfade bedient Playback)
Deze instelling is ontworpen voor theatraal gebruik waarbij één playback de master Cue
Stack is.
De gebruiker kan het handmatige playbackgedeelte van MagicQ vergrendelen op Playback
Fader 1, 2, 9, 10 of 15, ongeacht de momenteel geselecteerde playback.
Standaard: Selected
Wing Crossfade Master function
Stelt de functie in van de crossfaders op de MQ500M Wing en Stadium Wing. De opties zijn:
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Manual Crossfade (werkt hetzelfde als wanneer de master-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)

Standaard: Manual Crossfade
DBO function
Deze instelling bepaalt de functie van de DBO-knop.
"DBO Momentary" en "DBO toggle" zorgen ervoor dat alle intensiteitskanalen op de uitgang
worden ingesteld op 0%.
"No FX Momentary" en "No FX toggle" zorgen ervoor dat alle FX-size’s onmiddellijk worden
teruggebracht tot nul.
Indien ingesteld op "Tap to Time", stelt de knop de snelheid in voor de momenteel
geselecteerde playback.
Met de optie "Flash taps when DBO held" kunt u de snelheid voor het afspelen instellen door
DBO ingedrukt te houden en vervolgens op de flash te drukken van de relevante playback.
Standaard: DBO Momentary
Stomp Playbacks (Stamp playbacks)
Deze optie maakt Stomping mogelijk, het automatisch vrijgeven van playbacks wanneer ze
volledig worden overschreven door andere playbacks.
Indien ingesteld op "Yes (LTP)" en wanneer alle LTP-kanalen op een playback worden
overschreven door andere playbacks, dan wordt de playback vrijgelaten.
Indien ingesteld op "Yes (HTP and LTP)", en wanneer alle kanalen (zowel HTP als LTP) op
een playback overschreven worden door andere playbacks, dan wordt de weergave
vrijgegeven.
Zie Playback Stomping.
Standaard: No
Intensity (HTP) FX can add,subtract (Intensiteit (HTP) FX kan toevoegen/aftrekken)
Hiermee wordt bepaald of een playback intensiteitsniveau kan worden afgetrokken van het
niveau van een andere playback.
Indien ingesteld op "Yes", kan FX op één playback aftrekken van het niveau op een andere
playback.
Indien ingesteld op “No”, voert MagicQ pure HTP uit, d.w.z. het hoogste niveau (inclusief FX)
van alle playbacks wordt uitgevoerd.
Standaard: No
Go reasserts channels (Go doet kanalen opnieuw gelden)
Deze instelling bepaalt welke kanalen opnieuw worden bevestigd wanneer de Go-knop van
een playback wordt ingedrukt.
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Indien ingesteld op “All inc tracked”, zal het drukken op GO op de Playback kanalen opnieuw
bevestigen die getrackt zijn via de Cue Stack zelfs als ze werden bestuurd door een andere
playback.
"All no fade" dwingt een onmiddellijke verandering van de kanaalwaarden die worden
bestuurd door de playback.
Indien ingesteld op "Non tracked", zullen alleen kanalen die zijn opgenomen als "harde
waarden" in de huidige Cue opnieuw worden bevestigd.
Indien ingesteld op "Non tracked, Step then reasserts", worden de Cue - Cue Stack-macro’s
uitgevoerd, vóór de kanalen die opgenomen zijn als "harde waarden" opnieuw bevestigd
worden, zodat het mogelijk is om macro's uit te voeren om eerst andere playbacks vrij te
geven.
Standaard: All inc tracked
Fader off zero reasserts channels (Fader boven nul doet kanalen gelden)
Deze instelling wordt gebruikt om kanalen opnieuw te bevestigen met behulp van de fader.
Indien ingesteld op Yes, bevestigen faders de playback opnieuw wanneer het niveau nul is.
De instelling "Go reasserts channels" geeft aan hoe de kanalen opnieuw worden bevestigd.
Standaard: No
Fader Mode
Deze instelling bepaalt de werking van faders. Als ze zijn ingesteld op Original, werken ze
zoals voorheen, waarbij fysieke faderniveaus en faderniveaus van automatisering en Execute
afzonderlijk worden behandeld. Wanneer ingesteld op Combined, worden het fysieke
faderniveau en de niveaus van automatisering en Execute gecombineerd, zodat wanneer een
playback wordt geactiveerd door een automatisering, de fysieke fader op dat niveau wordt
ingesteld en het niveau direct kan worden aangepast met behulp van de fysieke fader. Op
niet-gemotoriseerde systemen moet het faderniveau worden aangepast door de fader te
verplaatsen voordat het de besturing kan overnemen.
Indien ingesteld op Auto Motor Moves zullen de automatisering en execute de fysieke faders
naar het niveau van de automatisering laten gaan.
Deze optie wordt niet aanbevolen voor shows die veel gebruik maken van macro- en
automatiseringswijzigingen van playback levels, aangezien dit onnodige slijtage aan de
gemotoriseerde faders kan veroorzaken.
Standaard: Original
Motor faders release to zero
Deze instelling bepaalt of motorfaders al dan niet naar nul zullen dalen bij het releasen van
playbacks.
Standaard: No
Next Page changes to next used (Next Page wisselt naar volgende gebruikte)
Dit maakt paginawijzigingen mogelijk met de knoppen Next Page en Prev page om alleen
toegang te krijgen tot geprogrammeerde pagina's in plaats van te wijzigen door alle pagina's,
inclusief blanco pagina's.
Andere pagina's zijn nog steeds toegankelijk via het paginavenster.
Standaard: No
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Current Playback follows last touched (Huidige playback volgt de laatst
aangeraakte)
Deze instelling zorgt ervoor dat de huidige playback, de laatste playbackfader volgt, die wordt
verhoogd. Indien ingesteld op No, wordt de huidige playback niet veranderd wanneer faders
omhoog worden gezet - het wordt alleen veranderd wanneer SELECT knoppen worden
ingedrukt.
Standaard: No
Playbacks S + GO = PAUSE
Deze instelling verandert de functie van S + GO bij playbacks in een PAUZE-functie, indien
ingeschakeld. Dit is handig op wings die geen fysieke PAUZE-knoppen hebben. Indien
ingesteld op "No", gaat S + GO zonder tijd naar de volgende stap.
Standaard: No
Tap to Time buttons
Hiermee kunnen de knoppen SELECT, GO en PAUSE of een combinatie worden ingesteld
op Tap to Time voor Playbacks.
Standaard: None
Int Master applies to LTP chans
Deze optie zorgt ervoor dat Intensity Masters alle LTP-kanalen bestuurt die zijn opgenomen
in de master Cue, in plaats van alleen HTP (Intensiteit) kanalen. Dit geldt zowel voor
bestaande masters als voor nieuwe masters.
Standaard: No
Activate playbacks on start (Activeer playbacks bij opstarten)
Met deze optie kunnen één of meer playbacks worden geactiveerd bij het opstarten.
Indien ingesteld op "Activate Playback PB", wordt Playback 1 geactiveerd wanneer MagicQ
start.
Indien ingesteld op “Last active”, dan zal MagicQ de Cue Stacks opnieuw activeren die actief
waren toen de console werd ingeschakeld of gereset. MagicQ start de Cue Stacks vanaf de
stap waar ze eerder op stonden.
Merk op dat alle opties behalve de PB1-optie alleen beschikbaar zijn op MagicQ-consoles of
op MagicQ pc-systemen die zijn ontgrendeld door een MagicQ Wing, Interface of SnakeSysapparaat.
Standaard: None
Playback Go/Pause use Exec Grid (Playback Go/Pauze gebruikt Exec raster 1)
Als u deze optie inschakelt, kunnen de GO- en PAUSE-playbacktoetsen de eerste twee rijen
van Execute grid 1, 2 of 3 besturen. De GO-toetsen activeren items op de eerste rij, terwijl de
PAUZE-toetsen items op de tweede rij activeren.
Standaard: No
Playback holdover mode
Deze instelling wordt gebruikt om de mode Two Page Holdover mode in te schakelen, zodat
afspelen op twee verschillende pagina's tegelijk actief kan zijn.
Indien ingesteld op "Default", kunnen playbacks slechts op één pagina actief zijn - als u van
pagina verandert, wordt de playback actief gehouden.
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Standaard: Default
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49.15. Network Settings
IP Adress
Het IP-adres van de ethernet-netwerkinterface van de console. Dit wordt opgeslagen als
onderdeel van de consoleconfiguratie; een nieuwe show laden verandert deze instelling niet.
Op pc / Mac moet dit overeenkomen met het IP-adres van de netwerkinterface die u gebruikt.
Dubbelklik erop om de beschikbare Netwerk interfaces te zien.
Op pc / Mac moet u ook het IP-adres van uw adapter instellen in het Configuratiescherm van
Windows of Mac-systeemvoorkeuren.
Voor communicatie met Art-Net wordt het IP-adres meestal ingesteld op een nummer in het
bereik 2.x.x.x of 10.x.x.x (bijvoorbeeld 2.0.0.10) met subnetmasker 255.0.0.0.
Subnet Mask
Het subnetmasker voor de ethernet-netwerkinterface van de console.
Op pc / Mac moet dit overeenkomen met de netwerkinterface die u gebruikt.
Voor communicatie met Art-Net is het subnetmasker meestal ingesteld op 255.0.0.0.
Gateway address
Dit kan meestal worden ingesteld op 0.0.0.0.
Indien gebruikt, moet het zich in het primaire subnet of het controlnet-subnet bevinden.
Standaard: 0.0.0.0
Net host opties
Wanneer ingesteld op "Normal", worden verlichtingsprotocollen zoals Art-Net verzonden naar
het IP-adres dat is gespecificeerd in Setup, View Settings, Network, IP-adres. Als dit netwerk
niet beschikbaar is, worden de verlichtingsprotocollen naar elke andere gevonden
hostadapter gestuurd, ongeacht het IP-adresbereik.
Indien ingesteld op "Strict", worden verlichtingsprotocollen alleen verzonden naar het IPadres dat is gespecificeerd in Setup, View Settings, Network, IP-adres.
Wanneer ingesteld op "Normal + Loopback IP" of "Strict + Loopback IP", worden
verlichtingsprotocollen verzonden naar het IP-adres zoals hierboven, maar ook naar het
loopback IP-adres 127.0.0.1. Dit maakt verbinding met apps op dezelfde pc mogelijk, bijv. het
verzenden van Art-Net / CITP naar Capture.
Loopback IP is enkel geldig voor PCs en Macs - het wordt genegeerd op MagicQ consoles.
Deze instelling heette vroeger "Send to applications on this PC " en is nu hernoemd en
uitgebreid met de Strict-opties.
Standaard: None
Art-Net Type
Indien ingesteld op "Normal" verzendt MagicQ Art-Net protocol v3. MagicQ ontvangt elk ArtNet-protocol. Dit wordt aanbevolen wanneer het aantal universes op het netwerk laag is.
Indien ingesteld op "V4 Unicast" verzendt MagicQ Art-Net protocol v4 via unicast, maar zendt
het ook pakketten per seconde uit op elke universe. Hierdoor kunnen andere Art-Net-bronnen
vaststellen dat er al een verzendende Art-Net-controller is die deze universe uitstuurt en
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broadcast geen Art-Net-pakketten uit. Dit is het aanbevolen protocol bij gebruik van 32 of
meer Art-Net-universes op het netwerk.
Indien ingesteld op "V4 Unicast only", verzendt MagicQ Art-Net protocol v4 enkel via unicast
en broadcast geen Art-Net pakketten.
Standaard: Normal
sACN transmit priority
Dit is de sACN-zendprioriteit.
Als MagicQ sACN ontvangt van meer dan één bron naar dezelfde universe, zal het de bron
met de hoogste prioriteit kiezen. Als meerdere bronnen dezelfde hoogste prioriteit hebben
dan zullen de gegevens wisselen tussen de verschillende bronnen - vermijd dit.
RDMNet IP address
Dit is het IP-adres van de broker in RDMNet.
Dit moet altijd 0 zijn, tenzij RDMNet wordt gebruikt.
De implementatie van MagicQ RDMNet is op de proef.
Standaard: 0
RDMNet Port
Dit is de TCP-poort van de broker in RDMNet.
Dit moet altijd 0 zijn, tenzij RDMNet wordt gebruikt.
De implementatie van MagicQ RDMNet is op de proef.
Standaard: 0
Network Switch
Dit regelt de werking van de interne netwerkswitch (op MQ500M, MQ500, MQ250M en latere
revisies van MQ50 en MQ70).
Indien ingesteld op "Normal", zal de netwerkswitch alleen multicast-berichten doorgeven, op
een bepaalde netwerkpoort, wanneer een apparaat dat is aangesloten op het netwerk, op die
netwerkpoort zich heeft aangesloten bij het multicast-netwerk.
Indien ingesteld op "Disable IGMP Snooping" zal de netwerkswitch alle multicast-berichten
doorgeven via de netwerkswitch, ongeacht of er apparaten op het netwerk zijn aangesloten
bij de multicast-groep.
Indien ingesteld op "Original" werkt de netwerkswitch zoals ingesteld in de hardware en wordt
niet gewijzigd door MagicQ.
"Disable IGMP Snooping" kan handig zijn wanneer u verbinding maakt met sommige sACNapparaten die niet correct lid worden van de multicast-groep.
Standaard: Normal
Control net mode
Static IP - geef handmatig een IP-adres, subnetmasker en gateway op.
Dynamic (DHCP-client) - verkrijg automatisch een IP-adres, subnetmask en gateway.
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DHCP-server - Hetzelfde als statische IP, maar geeft automatisch IP-adressen uit aan andere
apparaten in het netwerk.
Standaard: Disabled
Control net IP address
Een secundaire netwerkinterface kan op consoles worden gemaakt met behulp van een USBethernetadapter.
Dit IP-adres en subnet mogen de primaire en wifi-interfaces niet overlappen.
Standaard: 192.168.250.10
Control net subnet mask
Subnetmask voor het Control net IP-adres.
Standaard: 255.255.255.0
Control net firewall
Heeft alleen invloed op het besturingsnet, niet op de primaire interface.
Firewall Disabled - beperk inkomende verbindingen niet.
Allow Remote only - sta alleen de MagicQ Remote app en MagicQ Remote Control toe om
verbinding te maken met deze console.
Block All - sta geen inkomende verbindingen toe.
De console kan nog steeds uitgaande verbindingen maken met andere apparaten, ongeacht
deze instelling.
Protocollen zoals Art-Net en sACN kunnen alleen op de primaire interface worden gebruikt.
Visualiser IP address
Dit IP-adres wordt gebruikt om een IP-adres voor de Visualiser op te geven wanneer Art-Net
of sACN direct naar een externe Visualiser wordt verzonden.
Dit veld is alleen geldig wanneer één of meer universes in Setup, View DMX I/O het
Visualiser-veld hebben ingesteld op Art/sACN (Same PC) of Art/sACN (extern) en die
universes Out Type zijn ingesteld op Art-Net of sACN.
Merk op dat op MagicQ PC wanneer Stadium panel mode draait, MagicQ in een PreVis mode
draait waar de normale Art-Net en sACN uitgangen geblokkeerd zijn. Om externe visualisers
in deze PreVis-modus te kunnen gebruiken, moet het IP-adres van de visualiser worden
ingesteld op het IP-adres van de externe visualiser en moeten de velden van de visualiser in
Setup, View DMX I/O zijn ingesteld op Art-Net of sACN.
Standaard: 0.0.0.0
Ethernet remote protocol
Maakt verzenden en ontvangen van ChamSys Remote Ethernet Protocol (CREP) mogelijk
voor communicatie via Ethernet (UDP/IP) met externe systemen van derden.
Bij gebruik van netwerksessies of bediening met meerdere consoles moet deze optie worden
ingesteld op None.
Er zijn opties om tx, rx en zowel tx als rx in te schakelen. Er zijn ook opties om ChamSys
Remote Ethernet Protocol te gebruiken zonder de header. Merk op dat MagicQ automatisch
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bij ontvangst (rx) detecteert of er een header aanwezig is, dus kan data CREP data
accepteren met zonder header, ongeacht de koptekstinstelling.
Indien ingesteld op None, worden alle ontvangen gegevens genegeerd. Als transmit (tx) is
ingeschakeld, kunnen gegevens worden verzonden vanuit het macroveld van Cue stappen in
de Cue Stack.
Zie ChamSys Remote Ehthernet Protocol en meerdere consoles voor meer details.
Standaard: None
Playback Sync Port
Het is mogelijk om de poort te configureren die wordt gebruikt voor het synchroniseren van
het afspelen tussen meerdere MagicQ-consoles. Als deze poort interfereert met andere
apparatuur, om welke reden dan ook, is het mogelijk om deze te wijzigen.
Merk op dat deze poort ook wordt gebruikt voor net sessies - deze moet dus hetzelfde zijn op
alle systemen die net sessies gebruiken.
Standaard: 6553.
Web Server
Dit wordt gebruikt om de ingebouwde webserver in te schakelen, die externe toegang tot de
consolefuncties vanaf andere apparatuur mogelijk maakt, via web browsers.
De optie "Enabled CSS" maakt gebruik van verbeterde webpagina's met CSS-stijlpagina's.
Standaard: Disabled
Web Server Port
De poort die wordt gebruikt door de webserver.
Standaard: 8080
OSC Mode
De opties zijn Uitgeschakeld, Tx, Rx, Tx en Rx.
Standaard: Disabled
OSC Tx Port
De UDP-poort die wordt gebruikt voor berichten die worden verzonden van MagicQ naar
externe systemen.
Standaard: 9000
OSC Rx Port
De UDP-poort die wordt gebruikt voor berichten die worden ontvangen door MagicQ
komende van externe systemen.
Standaard: 8000
OSC tx IP (0 = broadcast)
Het IP-adres waarnaar OSC-berichten moeten worden verzonden. Indien ingesteld op 0,
worden de OSC-berichten gebroadcast op het netwerk.
Standaard: 0
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Tracker rx
Maakt verbinding met een extern trackersysteem mogelijk. Remote tracker-protocollen
worden alleen ondersteund op MagicQ-consoles en MagicQ Pc-systemen die zijn
aangesloten op MagicQ-wings en -interfaces of rackmount-dongle.
De opties zijn None, DMX Input, MQ Track, PSN/ SpotMe, Generic XYZ Tracker, Simulator
en Internal.
Indien ingesteld op DMX-input, ontvangt MagicQ trackergegevens voor elke Head
rechtstreeks op de DMX-ingang die overeenkomt met de uitgang - bijvoorbeeld als een Head
is gepatcht op Universe 1 kanaal 1 met pan en tilt op respectievelijk kanalen 10 en 12, dan
neemt het de tracker data input voor pan en tilt van input kanalen 10 en 12.
Indien ingesteld op MQ Track, ontvangt MagicQ trackergegevens via een eenvoudig UDPprotocol op UDP-poort 6549.
Wanneer ingesteld op OTP, intvangt MagicQ tracker data via het Object Transform Protocol
(OTP). De OTP functie instelling moet ingesteld zijn op Tracker (rx).
Indien ingesteld op PSN/SpotMe, ontvangt MagicQ trackergegevens van het Robert Juliatvolgsysteem.
Indien ingesteld op Generic XYZ Tracker, wordt de XYZ-trackinformatie ontvangen van een
gepatchte Generic XYZ Tracker-head.
Indien ingesteld op Simulator, genereert MagicQ een testpatroon op de x- en z-posities van
Trackers 1 en 2 in tegengestelde richtingen voor testdoeleinden. De simulator heeft geen
MagicQ-hardware nodig.
Wanneer ingesteld op Internal, ontvangt MagicQ geen tracking data van een extern apparaat,
maar het maakt tracking mogelijk van interne trackers en MagicVis objecten. Wanneer
ingesteld op None, dan is de tracking niet geactiveerd, zelfs niet voor interne trackers en
MagicVis objecten.
De huidige waarde van ontvangen trackers is te zien in het Macro venster, onder View
Autom.
Wanneer tracker-gegevens actief zijn, toont MagicVis de tracker-punten als een groen kruis
binnen de 3D-ruimte. Als de tracker-gegevens verloren gaan dan wordt het kruis rood, en dan
na 2 seconden geen trackergegevens voor die tracker te hebben ontvangen, verdwijnen alle
kruizen tesamen.
De informatie van Trackers kan worden gebruikt door Paletten die zijn ingesteld als Track en
ook door Tracker Automations.
Standaard: None
Tracker tx
Maakt het verzenden van Tracker-informatie naar externe systemen mogelijk. Remote
tracker-protocollen worden alleen ondersteund op MagicQ-consoles en MagicQ pc-systemen
die zijn aangesloten op MagicQ-wing, -interfaces of Rack Mount Dongle.
De opties zijn None, MQ Track, OTP, en Generate Track1, Generate Track2.
Indien ingesteld op MQ Track, verzendt MagicQ trackergegevens via het MQ Track-protocol
wanneer de gegevens voor een Tracker veranderen. MQ Track-protocol is een eenvoudig
UDP-protocol op UDP-poort 6549.
Indien ingesteld op OTP, verzendt MagicQ trackergegevens via Object Transform Protocol
(OTP). De instelling van de OTP-functie moet zijn ingesteld op Tracker (tx).
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Indien ingesteld op Track 1 of Track 2 genereren, verzendt MagicQ de respectievelijke
Tracker alleen via het MQ Track-protocol.
Generate Track 1 en Generate Track 2 kunnen worden gebruikt op secundaire MagicQconsoles / systemen om de Focus Hold XY positie te verzenden van de plotweergave naar
een primaire MagicQ-console (met behulp van het MQ Track-protocol), waardoor
afzonderlijke operators de controle hebben over de trackingpunten in realtime.
Standaard: Geen
OTP Functie
MagicQ ondersteunt E.159 Object Transfrom Protocol (OTP) voor het verzenden en
ontvangen van trackergegevens en voor het verzenden en ontvangen van MagicVisobjectpositie- en rotatiegegevens.
Indien ingesteld op "Tracker (rx)" ontvangt MagicQ Tracker-gegevens via OTP en fungeert als
OTP-consument. MagicQ gaat uit van OTP-systeem 1, groep 1 met de toewijzing van het
puntnummer aan de Tracker-ID in MagicQ.
Indien ingesteld op "Tracker (tx)" verzendt MagicQ Tracker-gegevens via OTP en treedt op
als OTP-producent. MagicQ verzendt OTP-systeem 1, groep 1 met de toewijzing van het
puntnummer aan de Tracker-ID in MagicQ en de naam ingesteld op de relevante tracker bijvoorbeeld "Tracker 1".
Indien ingesteld op "MagicVis-object (rx)" accepteert MagicQ positie- en rotatiegegevens voor
de MagicVis-objecten en wijzigt hun positie en rotatie dienovereenkomstig. MagicQ gaat uit
van OTP-systeem 1, groep 1.
Indien ingesteld op "MagicVis-object (tx)" verzendt MagicQ positie- en rotatiegegevens voor
alle MagicVis-objecten en fungeert als OTP-producent. MagicQ verzendt OTP-systeem 1,
groep 1 en punten vanaf 1. MagicQ verzendt de naam voor elk punt als de naam van het
object binnen MagicVis.
Het ontvangen en verzenden van Object Transfrom Protocol-gegevens wordt altijd
ondersteund op MagicQ-consoles. Op MagicQ pc- en Mac-systemen wordt het alleen
ondersteund wanneer het is ontgrendeld met een MagicQ- of SnakeSys-interface.
Network Switch
Dit regelt de werking van de interne netwerkswitch (op MQ500, MQ500M, MQ250M en latere
revisies van MQ50 en MQ70).
Indien ingesteld op "Normal" geeft de netwerkswitch alleen multicast-berichten door, op een
bepaalde netwerkpoort, wanneer een apparaat is aangesloten op het netwerk, op die
netwerkpoort lid is van het multicast-netwerk.
Indien ingesteld op "Disable IGMP snooping", zal de netwerkswitch alle multicast-berichten
doorgeven door de netwerkswitch ongeacht of er apparaten op het netwerk lid zijn van de
multicast-groep.
"Disable IGMP snooping" kan nuttig zijn bij het verbinden met sommige sACN-apparaten die
niet correct deelnemen aan de multicast groep.
Standaard: Normal
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49.16. WIFI settings
Wireless mode
Sommige consoles hebben een ingebouwd draadloos accespoint voor afstandsbediening
vanaf een iOS- of Android-tablet. Zet op "Access Point" op enabled.
Dit wordt alleen ondersteund op MQ50 en MQ70. Het is een optie op Pro 2010- en Pro 2014consoles via een USB-adapter. De opties "Managed" en "Ad-hoc" zijn verouderd en worden
niet ondersteund op nieuwe consoles.
Op alle andere consoles en pc / Mac moet deze instelling worden ingesteld op "Disabled"
(Uitgeschakeld) - op deze systemen kunt u een externe draadloze accespoint gebruiken.
Standaard: Disabled
Wireless IP address
IP-adres van de console bij gebruik van het ingebouwde draadloze accespoint. Mag niet
binnen hetzelfde bereik vallen als het bekabelde netwerkadres op het tabblad "Netwerk".
Standaard / aanbevolen: 192.168.200.1
Wireless subnet mask
Subnetmask van de console bij gebruik van de ingebouwde draadloze accespoint.
Standaard / aanbevolen: 255.255.255.0
Wireless channel
Draadloos kanaal (frequentie) van de ingebouwde draadloze accespoint.
Het wordt aanbevolen om 1, 5 of 11 te gebruiken.
Standaard: 1
Wireless SSID
SSID (naam) van het draadloze netwerk van de ingebouwde draadloze accespoint.
Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst met draadloze netwerken op een apparaat.
Wireless encryption
Type draadloze codering van de ingebouwde draadloze accespoint.
Moet worden ingesteld op WPA2. Alle andere opties zijn verouderd en worden niet
ondersteund op nieuwe consoles.
Standaard: WPA2
Wireless Key
Draadloos wachtwoord van de ingebouwde draadloze accespoint.
Moet minimaal 8 tekens lang zijn.
Wireless DHCP Server
Indien ingeschakeld, wijst MagicQ automatisch IP-adressen toe aan apparaten die zijn
verbonden met de ingebouwde draadloze accespoint.
Standaard: Yes
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Android Tethering support
Deze functie is verouderd en moet worden ingesteld op "Nee".

49.17. Port Settings
MagicQ Wings and Interfaces
No - MagicQ maakt geen verbinding met USB-wings, interfaces of SnakeSysnetwerkproducten.
Yes - MagicQ zal verbinding maken met alle beschikbare USB wings en interfaces, en
SnakeSys netwerkproducten.
Yes, auto DMX - MagicQ zal automatisch DMX starten vanaf universe 1 op de fysieke
uitgangen, maar alleen als er niets is ingesteld op "MQ Direct" (consoles) of "MQ Wing"
(PC/Mac) in DMX I/O.
Op Mac kunt u er ook voor kiezen om alleen Virtual COM Port (VCP)-apparaten (PC Wing
Compact) of alleen FTDI-apparaten (alle andere MagicQ USB-wings en interfaces) te
gebruiken.
Deze optie heeft geen invloed op MagicDMX.
Standaard: Yes - auto DMX
MagicDMX mode
De opties zijn None, DMX Out of DMX In. Deze optie is standaard ingesteld op DMX Out.
Door het Out Type van Universe 1 in Setup in te stellen, stelt DMX I / O naar MagicDMX deze
optie automatisch in op DMX Out.
Merk op dat DMX In niet beschikbaar is op de MagicDMX Basic-versie.
Standaard: DMX Output
Audio Input
MagicQ ondersteunt 14 banden audioanalyse - 7 frequenties elk op een ontvangen linker- en
rechterkanaal.
Gebruik op MagicQ-consoles met ingebouwde audiopoorten "Interal sound card".
Bij gebruik van een externe USB geluidskaart met een MagicQ console, gebruik dan "External
USB sound card".
Gebruik op pc of Mac, bij gebruik van een geluidskaart "Internal sound card". Audio-invoer op
pc/Mac wordt alleen ondersteund als het systeem is ontgrendeld door een MagicQ Wing of
Interface of SnakeSys apparaat.
De opties "Energy only ChamSys audio", "ChamSys Audio Interface" en "ChamSys audio left
only" hebben betrekking op de ChamSys USB Audio interface.
"ChamSys Audio Interface - Energy only " analyseert de 14 ontvangen kanalen en creëert
één enkel energiekanaal dat vervolgens wordt gekopieerd naar alle andere kanalen.
"ChamSys Audio Interface – left only" kopieert de gegevens die op de linkerkanalen zijn
ontvangen naar de rechterkanalen.
"Audio output loopback" analyseert de huidige audiostream die wordt afgespeeld vanuit
MagicQ.
Zie Audio voor volledige details over audio-input.
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Standaard: None
Audio output
Gebruik op MagicQ-consoles met ingebouwde audiopoorten "Internal sound card".
Bij gebruik van een externe USB geluidskaart met een MagicQ console, gebruik dan "External
USB sound card".
Gebruik op pc of Mac bij gebruik van een geluidskaart "Internal sound card".
Standaard: None
Audio input device
Het specifieke audioapparaat dat moet worden gebruikt voor audio-invoer. Dit toont alle
compatibele audio-ingangen die beschikbaar zijn voor MagicQ van het systeem.
Deze optie is alleen beschikbaar op pc-systemen.
Standaard: N/A
Audio output device
Het specifieke audioapparaat dat moet worden gebruikt voor audio-uitvoer. Dit toont alle
compatibele audio-uitgangen die beschikbaar zijn voor MagicQ van het systeem.
Deze optie is alleen beschikbaar op pc-systemen.
Standaard: N/A
Audio min Level
De minimumniveaus van de audio-invoer. Het minimum wordt gebruikt om de ruis/brom aan
te passen.
Indien ingesteld op een waarde die niet nul is, worden alle niveaus onder het minimum
genegeerd en worden de niveaus boven het minimum op de juiste manier geschaald.
Zie Audio voor volledige details over audio-invoer.
Standaard: 0
Audio max Level
De maximumniveaus van de audio-invoer. Handig als het audiosignaal bijzonder zwak is.
Indien ingesteld op een waarde die niet nul is, worden alle niveaus boven het maximum
genegeerd en worden de onderstaande niveaus op de juiste manier geschaald.
Zie Audio voor volledige details over audio-invoer.
Standaard: 0
Audio output volume %
Het audiovolume van 0% tot 100%.
Standaard: 100%
Audio output mute
Opties zijn "Not Muted" en "Muted".
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Standaard: Not Muted
Remote trigger type
Deze instelling specificeert hoe de externe invoerpoort op MagicQ consoles, MagicQ PC
Wings en MagicQ MaxiWings werkt.
Het kan worden ingesteld op None, Make, Break of Make + Break.
Het kan ook worden ingesteld op MIDI Beat, MIDI Beat Half en MIDI Beat Qtr voor triggering
vanaf de MIDI Beat Clock in plaats van vanaf de externe ingang.
Standaard: None
Remote trigger action (Remote trigger actie)
Deze instelling bepaalt welke globale acties moeten genomen worden bij de remote trigger
input. De opties zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NONE
CURRENT PLAYBACK GO
CURRENT PLAYBACK FLASH
ADD/SWAP
SWAP
DBO
WING1 PB1 GO
WING1 PB1 FLASH
WING1 PB12 GO
WING1 PB12 FLASH
PB10 GO
PB10 FLASH
Audio Bump
Tap to time selected playback
Global tap to time

De externe trigger kan per Cue Stack worden gebruikt door het Halt-veld van de Cue-stap in
de Cue Stack in te stellen op “Remote”. Deze is onafhankelijk van enige globale actie
gespecificeerd door de Remote trigger action instelling.
Audio bump simuleert audio die op volledig niveau wordt ontvangen. Het wordt door MagicQ
verwerkt alsof de "bump" van de audiopoort of de MagicQ audio-interface ontvangen werd,
het bumpt alle Cue Stacks ingesteld op Audio Bump.
Standaard: None
10Scene
Deze instelling maakt het gebruik van 10Scene-poorten op consoles mogelijk. Gateways en
de 10Scene Remote-app.
Indien ingesteld op “Inbuilt” worden de 10Scene-poorten alleen ingeschakeld op consoles.
Indien ingesteld op “Inbuilt and Gateway”, worden 10Scene-poorten op console- en gatewayinterfaces ingeschakeld.
Indien ingesteld op “Inbuilt, Gateway, Remote” worden 10Scene-poorten ingeschakeld op
consoles, gateways en de 10Scene Remote-app.
Standaard: Disabled
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10Scene Acrtion
Specificeert wat 10Scene aanstuurt.
Indien ingesteld op "PB 1 tot 10" regelt de 10Scene playbacks 1 tot 10.
Indien ingesteld op "Execute 1", bestuurt de 10Scene items 1 tot 10 op Execute raster 1.
Indien ingesteld op "Exec 1 Multi" 10Scenes met Zone ID's 1 tot 10 besturen Exec Grid 1,
Zone ID1 regelt item 1 tot 10, Zone ID2 regelt 11 tot 20, enz. . .
Wanneer ingesteld op "Exec 1 Groups" bestuurt 10Scenes Exec Grid 1, items 1 tot 10, maar
gebruikt groepen met de Zone ID om te bepalen welke heads ze besturen.
Indien ingesteld op "Exec Grids" bestuurt 10Scenes Exec Grids - Zone ID 1 bestuurt Exec
Grid 1, Zone ID2 bestuurt Exec Grid 2, enz. . .
Indien ingesteld op "Custom" wordt de actie voor elke zone afzonderlijk geconfigureerd met
behulp van de velden Type, P1 en P2 in Macro, View Zone.
Standaard: PB 1 to 10
Serial COM port
MagicQ ondersteunt één seriële poort voor externe verbindingen. Op MagicQ-consoles
selecteert u COM1.
Selecteer op MagicQ PC een COM-poort van COM1 tot COM8, afhankelijk van welke COMpoort u wilt gebruiken.
Standaard: COM1
Serial baud rate
MagicQ-consoles ondersteunen baudrates van 300 tot 57600. De op MagicQ PC
ondersteunde baudrates zijn afhankelijk van de pc.
Standaard: 9600
Serial Parity
MagicQ PC ondersteunt None, Odd, Even, Mark en Space. MagicQ-consoles ondersteunen
alleen None, Odd, Even.
Standaard: Geen
Serial data bits
Gegevensbitgroottes van 4,5,6,7 en 8 bits worden ondersteund.
Standaard: 8
Serial stop bits
MagicQ PC Ondersteunt 1,1,5 of 2 stopbits. MagicQ-consoles ondersteunen 1 of 2 stopbits.
Standaard: 1
Serial remote protocol
Bepaalt welk protocol wordt gebruikt op de seriële poort. Indien ingesteld op "None", worden
alle ontvangen gegevens genegeerd. Gegevens kunnen worden uitgestuurd uit het Macro
veld van Cue stappen in de Cue Stack.
De andere protocollen zijn:
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ChamSys Rem (rx)
ChamSys Rem (tx & rx)
ChamSys Rem (tx)
Ideal Touch
A1 Touch

De Touch-protocollen zijn voor het gebruik van externe RS232 seriële touchscreens met de
MQ50 (oude), MQ100, MQ200 en MQ300 consoles. Raadpleeg de instructiehandleiding van
uw touchscreen voor andere seriële instellingen.
Zie MagicQ bedienen met behulp van een seriële poort en meerdere consoles voor meer
details.
Standaard: None
Serial Touch monitor
Bepaalt welke monitor van het MagicQ systeem een touch screen aangesloten heeft op de
seriële poort.
Monitor Settings
De monitor settings zijn verplaatst naar Setup - View System - View Monitors.

49.18. MIDI / Timecode Settings
Timecode frame type
Het type tijdcode kan worden ingesteld op EBU 25, SMPTE30, NTSC30 en Film 24.
Wanneer een ChamSys MIDI / SMPTE-module is aangesloten, zal het Statusdisplay de
huidige tijdcode weergeven die wordt ontvangen van de module.
Standaard: EBU 25
Timecode continue frames (Tijdcode zet frames voort)
Wanneer MagicQ is ingesteld op externe tijdcode en de externe tijdcode-bron tijdelijk verloren
is gegaan, gaat MagicQ automatisch verder om de tijdcode te verhogen. Deze parameter
specificeert hoeveel frames MagicQ blijft genereren voordat het stopt. Na dit aantal frames
wordt de tijdcode bevroren totdat er weer een signaal wordt ontvangen.
Standaard: 50
Timecode jump to detect frames (Tijdcode sprong detecteert frames)
De parameter voor sprongdetectie in tijdcode is het aantal frames dat MagicQ wacht voordat
een sprong wordt uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk onechte tijdcode-waarden, die worden
genegeerd, te negeren.
Standaard: 10
Timecode decode (Tijdcode decodedering)
Deze optie bepaalt welke externe bron wordt gebruikt voor tijdcode-invoer.
De belangrijkste opties zijn None, LTC, MIDI, Art-Net, Winamp, Virtual (USB) MIDI, TCNet en
Internal MagicHD.
LTC en MIDI zijn voor gebruik met de ingebouwde LTC- en MIDI-poorten op MagicQconsoles en bij aansluiting op een ChamSys MIDI / SMPTE-interface.
Art-Net maakt het mogelijk om tijdcode te ontvangen via het Art-Net-protocol terwijl Winamp
wordt ontvangen van een Winamp-instantie die op de dezelfde pc en virtuele (USB) MIDI
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ontvangt van elk USB MIDI-apparaat of een andere toepassing op dezelfde pc met virtuele
MIDI.
Interne MagicHD ontvangt rechtstreeks van MagicHD wanneer deze wordt uitgevoerd als
onderdeel van dezelfde MagicQ-applicatie.
De opties "LTC + Art-Net" en "MIDI + Art-Net" bieden veerkracht waar de LTC of MIDI de
primaire bron is, maar als deze niet beschikbaar is dan zal MagicQ terugvallen op het gebruik
van de ontvangen Art-Net tijdcode.
Indien ingesteld op "None", wordt tijdcode door geen enkele bron geaccepteerd.
Als deze optie is ingesteld op iets anders dan None, moet het genereren van tijdcodes
(hieronder) worden ingesteld op "None" of "Art-Net (retransmit) ".
Op MagicQ PC / Mac-systemen zijn Winamp, Art-Net tijdcode en Virtual (USB) MIDI enkel
beschikbaar wanneer het systeem is ontgrendeld via een MagicQ USB Wing of Interface of
een SnakeSys-apparaat.
Standaard: None
Timecode generaton (Tijdcode genereren)
De opties zijn None, LTC, MIDI, Art-Net (retransmit) en Virtual (USB) MIDI.
Indien ingesteld op LTC of MIDI, genereert het MagicQ-systeem tijdcode. De tijdcodewaarden kunnen worden ingesteld, geïnitialiseerd, gereset en gewijzigd met Cue Stackopdrachten W en Q. W1 om in te schakelen, W2 om uit te schakelen. Q Tijdcode waarbij
Tijdcode waarde is in frames.
Art-Net (retransmit) zorgt ervoor dat elke tijdcode die wordt ontvangen via andere bronnen
dan Art-Net, opnieuw wordt verzonden naar het netwerk als Art-Net tijdcode. Hierdoor kan
veerkracht worden opgebouwd in systemen met meerdere consoles waar tijdcode wordt
ontvangen in meerdere MagicQ consoles en doorgestuurd via het netwerk met behulp van
Art-Net tijdcode.
Als deze optie is ingesteld op LTC of MIDI, moet Timecode decode in type worden ingesteld
op None.
Standaard: None
Timecode backwards jumps (Tijdcode achterwaartse sprongen)
De opties zijn Normal, Geav achterwaartse sprong, Achterwaartse sprong > 1 seconde.
Normaal is de originele achterwaartse sprongbehandeling van MagicQ.
Geavanceerd is de afhandeling die voorheen beschikbaar was voor een debug-optie.
Achterwaartse sprong > 1 seconde negeert achterwaartse sprongen tenzij ze langer zijn dan
1 seconde - deze optie kan bij sommigen systemen helpen die kleine achterwaartse sprongen
kunnen maken wanneer ze stoppen
Standaard: Normal
Timecode activate/release (Tijdcode activatie/vrijgave)
De opties zijn Normal, Activate/Release TC Playbacks and Activate/Release TC Playbacks at
Full.
Indien ingesteld op één van de opties Activate/Release, worden TC-playbacks automatisch
geactiveerd wanneer de TC-waarde voor de eerste cue wordt ontvangen en vrijgegeven
nadat de laatste cue TC-waarde is ontvangen.
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De optie TC Playbacks at Full kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de weergave op
Full wordt geactiveerd, waarbij het fysieke faderniveau van de console genegeerd wordt.
Standaard: Normal
MIDI in type
Instelling om te bepalen hoe MIDI-kanaalberichten worden verwerkt. De opties zijn None, Any
Channel of Requested Channel.
Indien ingesteld op Any Channel, verwerkt MagicQ MIDI-noten die op elk MIDI-kanaal worden
ontvangen.
Indien ingesteld op Requested Channel, zal MagicQ alleen MIDI-noten verwerken die zijn
ontvangen op het MIDI In kanaal dat is ingesteld.
Deze optie kan tegelijk met timecode in / timecode generatie worden gebruikt.
Standaard: None
MIDI In Channel (MIDI in kanaal)
Het MIDI kanaal waar MagicQ zal naar luisteren. Wanneer ingesteld op 0, zullen er MIDI
commando’s geacepteerd worden van alle MIDI kanalen.
Standaard: 0
MIDI Out Type (MIDI uit type)
Instelling om te bepalen hoe MIDI-kanaalberichten worden verzonden.
De opties zijn None, Any Channel or Requested Channel.
Indien ingesteld op Any Channel, zal MagicQ MIDI-noten verzenden op het kanaal dat is
gespecificeerd in het macroveld in de Cue Stack.
Indien ingesteld op Requested Channel, verzendt MagicQ altijd de MIDI-noten op het MIDI
Out-kanaal dat is ingesteld, ongeacht het kanaal dat is opgegeven in het macroveld in de Cue
Stack.
Deze optie kan tegelijk met timecode in / timecode generatie worden gebruikt.
Om noten te verzenden vanuit het macroveld in de Cue Stack:
<note on / off> <note> <velocity>
Als u bijvoorbeeld een noot voor de middelste C wilt verzenden, stelt u het macroveld als
volgt in:
N144,60,127 // Noot 60 aan velocity 127
N128,60,0 // Noot 60 uit
Standaard: None
MIDI Out Channel (MIDI uit kanaal)
Het MIDI-kanaal waarop MagicQ uitzendt.
Indien ingesteld op 0 wordt het uitgestuurd op het MIDI-kanaal dat is gespecificeerd in het
Cue Stack macroveld. Indien ingesteld op niet nul, wordt het MIDI kanaal overschreven.
Standaard: 0
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MIDI Show Control Type
De opties zijn Normal, Cue Stack 1, Playback 1. Dit bepaalt welke Cue Stack geactiveerd
wordt wanneer MIDI Show Control (MSC) commando’s worden ontvangen.
In Normal zullen MSC-commando's met twee parameters (Q-nummer, Q-lijst) Cue Stacks in
de Cue Stack Store activeren. MSC opdrachten met één parameter (Q-nummer) zullen Cues
in de Cue Store activeren.
Standaard: Normal
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49.19. Multiple Console Settings (meerdere console instellingen)
Enable remote control (Inschakelen remote controle)
Hiermee kunnen apparaten en consoles MagicQ op afstand bedienen met de MagicQafstandsbedieningsfunctie.
Deze instelling moet worden ingesteld op Yes voor het op afstand bedienen van de ene
MagicQ-console vanaf een andere, bij gebruik van externe Multiwindow en bij het gebruik van
MagicQ Remote Apps.
Standaard: No
Enable remote access (Inschakelen externe toegang)
Stelt andere apparaten of consoles in staat om via het netwerk met MagicQ te
communiceren.
Deze optie moet worden ingesteld op Yes bij gebruik van Net Sessions, Show Sync, externe
bestandstoegang en bij gebruik van MagicQ Remote apps.
Het moet ook ingesteld worden bij het bedienen van een MagicQ console met de stand alone
MagicVis.
Standaard: No
Net Session Mode (Net sessie mode)
Maakt netwerksessies mogelijk, waardoor meerdere consoles informatie show en playback
informatie via een netwerk kunnen communiceren. De opties zijn:
•
•

•

"None" - Geen netwerkcommunicatie of show / playback-synchronisatie is
toegestaan van of naar deze console.
"Manual Takeover" - Show en playback Synchronisatie is toegestaan met
consoles in dezelfde sessie. De console zal echter de uitvoer van DMX niet
overnemen als de master verloren is gegaan, totdat de gebruiker dit heeft
gezegd.
"Auto Takeover" - Show en playback Sync is toegestaan met consoles in
dezelfde sessie. De console zal automatisch de uitvoer van DMX overnemen als
de master na enige tijd verloren gaat zonder enige interactie van de gebruiker.

In de meeste situaties raden we "Manual Takeover" aan in plaats van "Auto Takeover" omdat
het de meeste controle geeft aan de operators. "Auto Takeover" is ontworpen voor situaties
waarin er geen operator is.
Zie Meerdere consoles voor volledige details over het gebruik van meerdere MagicQconsoles in een netwerk.
Standaard: None
Net Session ID (Net sessie ID)
Voor gebruik in netwerksessies om de huidige sessie op te geven waarvan de console lid is.
Consoles in een sessie moeten worden ingesteld op een ander nummer dan 0 bij gebruik van
netsessies, om te voorkomen dat een niet-geconfigureerde console probeert om deel te
nemen aan een sessie wanneer deze is gestart.
Standaard = 0
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Playback Sync Slave Mode
Wanneer Network Session Mode is ingesteld, specificeert dit of de Slave zijn playbacks
synchroniseert met de Master.
Indien ingesteld op "PB Sync" worden de Slave-playbacks gesynchroniseerd met de Masterplaybacks. Op playbackknoppen drukken of wijzigen van fader-niveaus op de Slave hebben
geen effect.
Indien ingesteld op "PB Sync, multi control" worden de playbacks op de Master en Slave
samen gesynchroniseerd, waarbij beide consoles in staat zijn om wijzigingen aan te brengen
via playbackknoppen en faderniveaus.
Indien ingesteld op "Inhibit PB Sync" worden de Slave-playbacks niet gesynchroniseerd - dit
is handig tijdens de programmeerfase wanneer we een show maken met meerdere consoles.
Indien ingesteld op "Inhibit, sync on swap" worden de Slave-playbacks niet gesynchroniseerd,
maar slaat de Slave de Master-status op en als de Slave wisselt om Master te worden dan
start deze vanuit de opgeslagen status.
Voor showweergave worden de Slave-playbacks normaal gesproken gesynchroniseerd met
de Master.
Standaard: Inhibit PB Sync
Programmer Sync mode
Wanneer Network Session Mode is ingesteld, specificeert dit of de Slave zijn programmer
synchroniseert met de Master.
Indien ingesteld op "No Sync", bedienen de Master- en Slave-consoles afzonderlijke
programmers. Eventuele wijzigingen in de programmer op de Master zijn volledig
onafhankelijk van veranderingen in de programmer op de slave. Elke console kan
verschillende opnames maken en updaten, onafhankelijke van elkaar.
Indien ingesteld op "Sync Programmers", worden de programmers gesynchroniseerd eventuele wijzigingen in beide programmers worden onmiddellijk gewijzigd in de andere
programmer. Dit maakt het mogelijk om verschillende lampen te bedienen, maar tegelijkertijd
dezelfde Cue op te nemen en bij te werken.
Wanneer een Cue wordt opgenomen of bijgewerkt, wordt de volledige programmer gebruikt
voor de record of update.
Standaard: No Sync
Hot Takeover mode
Deze optie wordt nu vervangen door de netwerksessiemode. Zie Handmatige configuratie
voor handmatige configuratie van deze optie in Multi Console.
De mogelijkheden zijn:
•
"Split Unis" - Universe inschakelen/uitschakelen wordt onafhankelijk bestuurd op
elke console, waardoor elke console een specifieke set van universes kan
verzenden.
•
"Equal" - Elke console heeft dezelfde prioriteit als master of slave, de eerste
console die wordt gestart is de master.
•
"Manual" - Hot takeover zal de universe alleen in- / uitschakelen wanneer de
gebruiker dit vraagt.
•
"Prefer Master" - Deze console wordt altijd de master genoemd in een netwerk
met meerdere consoles.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 536 van 682

ChamSys

•
•

Versie 1.9.4.0

"Prefer Slave" - Deze console zal altijd een slave zijn in een netwerk met
meerdere consoles, tenzij er geen andere consoles worden gevonden, dan zal ze
zichzelf promoten om master te zijn.
"Inhibit Outputs" - Voorkomt dat een console in het systeem, master of slave,
DMX uitstuurt. Dit kan worden gebruikt om de data uit te schakelen van een
systeem wanneer een "gast" -console wordt gebruikt.

Standaard: Split Unis
Hot Takeover Detect time (Hot takeover detectietijd)
Als de netwerksessiemode is ingesteld op "Auto Takeover", specificeert deze instelling
hoelang, nadat een slave detecteert dat er geen master is op het netwerk, het de controle
overneemt als Master.
Standaard: 5,00 sec
Hot Takeover Fade Type
Als Network Session Mode is ingesteld op "Auto Takeover", specificeert deze instelling
wanneer een Slave een Master wordt, of de output status wordt vastgehouden of een
automatische fade wordt uitgevoerd naar de output van de nieuwe Master.
•
•

"Automatisch": laadt een momentopname van de laatste gegevens uit die
universe in de programmer en wist vervolgens automatisch de programmer
gebruikmakend van de hot take over time.
"Manual" - Laadt een momentopname van de laatste gegevens in de
programmer. Het universum wordt volledig bestuurd vanuit de Programmer. De
operator kan vervolgens de playbacks naar wens instellen en vervolgens de
programmer wissen om over te schakelen naar deze nieuwe look. Door de
programmer met de tijd te wissen, kan de operator een fadetijd naar de nieuwe
look specificeren.

Standaard: Automatic
Hot Takeover Fade Time (Hot takeover fadetijd)
Als de netwerksessiemode is ingesteld op "Auto Takeover" en Hot Takeover Fade Type is
ingesteld op "Automatic", dan specificeert deze instelling hoe lang het duurt om de output te
faden wanneer een Slave een Master wordt.
Standaard: 3,00 sec
Playback Sync Type
Deze optie wordt nu vervangen door de netwerksessiemode.
Voor handmatige configuratie van deze optie, zie Handmatige configuratie van Multi Console.
Playback Sync IP
Deze instelling wordt nu vervangen door de netwerksessiemode die deze instelling
automatisch configureert.
Voor handmatige configuratie van deze optie, zie Handmatige configuratie van Multi Console.
Indien ingesteld op 0, wordt playbacksynchronisatie geaccepteerd vanaf elke MagicQ-console
op het netwerk.
Show Data Sync Type
Deze instelling wordt nu vervangen door de netwerksessiemode die deze instelling
automatisch configureert.
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Voor handmatige configuratie van deze optie, zie Handmatige configuratie van Multi Console.
• "Archiver" - zoekt naar andere consoles op het netwerk en haalt de showbestanden op, die
op die consoles draaien. Wanneer deze functie wordt gebruikt om een back-up te maken van
meerdere consoles, is het belangrijk dat er op elk van de andere consoles verschillende
namen van showbestanden worden gebruikt – anders zullen bestanden van verschillende
consoles elkaar overschrijven. Bestanden worden alleen gekopieerd van consoles waarvoor
de optie "Auto backup" is ingesteld op "Yes" of "On Changes".
• "Grabber" - werkt als Archiver, maar voert ook het showbestand uit in plaats van het alleen
op te slaan.
Show data Sync IP
Deze instelling wordt nu vervangen door de netwerksessiemode die deze instelling
automatisch configureert.
Voor handmatige configuratie van deze optie, zie Handmatige configuratie van MultiConsole.

49.20. Hardware settings
Level above 0 to activate LTP (Niveau boven 0 om LTP te activeren)
Deze instelling kan voorkomen dat playbacks ten onrechte worden geactiveerd door hun
initiële gevoeligheid te verminderen. Dit instellen op een niveau boven 0 (bijv. 5) kan
eventuele onbedoelde triggers verwijderen.
Standaard: 000
Hysterisis on fader / encoder moves (Hysteresis bij fader/encoder bewegingen)
In sommige omstandigheden waar faders of encoders defect zijn geraakt en overtollige ruis
genereren, wordt dit op een niveau boven 0 ingesteld (bijv. 5) kan de ruis verwijderen.
Standaard: 000
Encoder Damping
Gebruik deze optie op een MagicQ PC Wing om de prestaties van de encoderwielen te
verbeteren. Deze optie heeft geen effect op MagicQ-consoles.
Standaard: Damped
Touch Screen
Het aanraakscherm van de console kan worden uitgeschakeld met deze instelling, voor
gevallen waarin het mogelijk defect is en problemen veroorzaakt.
Standaard: Enabled
Encoders
De encoders kunnen worden uitgeschakeld voor gevallen waarin ze mogelijk defect zijn en
problemen veroorzaken.
Standaard: Enabled
Faulty Fader mask (Masker defecte faders)
De faders kunnen worden uitgeschakeld voor gevallen waarin ze mogelijk defect zijn en
problemen veroorzaken.
De volgende waarden kunnen worden gebruikt:
•

Stel in op 1 om de hoofdfaders uit te schakelen.
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Stel in op 2 om de onderste faders van Wing 1 uit te schakelen.
Stel in op 4 om de bovenste faders van Wing 1 uit te schakelen.
Stel in op 8 om de onderste faders van Wing 2 uit te schakelen.
Stel in op 10 om de bovenste faders van Wing 2 uit te schakelen.

Standaard: 00000000
Motorisation
Bepaal of fadermotorisering is ingeschakeld op ondersteunde consoles.
Standaard: Enabled
Faulty Motor Mask
De fadermotoren kunnen worden uitgeschakeld voor gevallen waarin ze mogelijk defect zijn
en problemen veroorzaken.
Standaard: 00000000
Faulty wing motor mask
De fadermotoren kunnen worden uitgeschakeld voor gevallen waarin ze mogelijk defect zijn
en problemen veroorzaken.
Standaard: 00000000
Power Fail Detection (Spanningsuitval detectie)
Deze instelling schakelt stroomuitvaldetectie uit voor de huidige sessie in het geval de
console een fout heeft ontwikkeld en foutief rapporteert dat de stroom uitvalt.
Deze instelling keert terug naar de standaardwaarde bij resetten/inschakelen.
Standaard: Enabled
Screen Save (Schermbeveiliging)
Deze instelling kan worden gebruikt om screensaver voor de huidige sessie uit te schakelen.
Deze instelling keert terug naar Ingeschakeld na een reset/inschakelen om de levensduur van
het scherm te beschermen.
Standaard: Enabled
Close display action
Deze instelling kan worden gebruikt om de bewerking te selecteren wanneer het display op
de MQ250M is gesloten.
De opties zijn Screen Save, Lock en No Function.
Indien ingesteld op Lock, wordt de console automatisch vergrendeld en wordt het scherm
opgeslagen wanneer het scherm wordt gesloten. Wanneer het opnieuw wordt geopend, wordt
de schermbeveiliging geannuleerd, maar de gebruiker moet de console ontgrendelen om
deze te gebruiken.
Standaard: Screen Save
Reduce rate Output (Verlaagde snelheid uitgang)
Deze instelling bepaalt hoe data wordt worden verzonden.
Indien ingesteld op "Continuous" stuurt MagicQ gegevens uit, ongeacht of deze veranderen.
Dit kan een hoge netwerkbelasting veroorzaken.
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Indien ingesteld op "Changes Only" stuurt MagicQ alleen gegevens uit bij wijzigingen,
behalve éénmaal per seconde waar er gegevens worden uitgestuurd ongeacht of gegevens
zijn veranderd. Dit betekent dat wanneer de gegevens niet veranderen, het de
uitvoergegevens vermindert van 39 frames per seconde tot 1 frame.
Indien ingesteld op "Mixed", doorkruist MagicQ de outputframes van de verschillende
universes, zodat netwerkapparaten met kleine buffers, nog steeds de juiste universes kunnen
decoderen op zwaar belaste netwerken.
Indien ingesteld op "Mixed + Changes only" heeft dit het voordeel van beide bovenstaande
opties - dit is de aanbevolen instelling.
Indien ingesteld op "M + C Repeat" is dit het hetzelfde als "Mixed and Changes only" behalve
dat MagicQ de gegevens één keer extra verzendt, na het wijzigen, om het netwerkapparaat
twee kansen te geven de wijzigingen te zien.
Indien ingesteld op "M + C No Broadcast" is het hetzelfde als "Mixed and Changes only"
behalve dat MagicQ nooit Art-Net pakketten uitzendt.
Wanneer ingesteld op “Reduced” stuurt MagicQ uit op halve frame rate.
De instellingen "M + C MQ80 Reduced" en "No Seq" mogen niet worden gebruikt, tenzij
aangegeven door de klantenondersteuning van ChamSys.
Sommige oudere DMX-apparatuur zijn niet in de mogelijkheid om om te gaan met de
volledige DMX-snelheid. Gebruik in deze gevallen de "Reduced rate output" om de DMXgegevens en/of vernieuwingsfrequentie te reducren. Deze optie vermindert de snelheid van
de gegevens die MagicQ over het netwerk of via USB naar de interface verzendt.
Het heeft mogelijk geen invloed op de werkelijke DMX-snelheid, omdat deze mogelijk wordt
bestuurd door de interface zelf.
Sommige oudere DMX-apparatuur kan mogelijk niet de volledige DMX-pakketten met de
vereiste snelheid ontvangen. Als er minder dan 120 worden gebruikt in de Patch dan kan de
"Short packet (120 chans)" optie geprobeerd worden.
Gegevenspakketten die naar MagicVis, WYSIWYG en Capture worden verzonden, worden
alleen verzonden wanneer de gegevens veranderen. De verlaagde snelheidsopties hebben
geen invloed op de MagicVis-, WYSIWYG- of Capture-gegevens.
Standaard: Mixed + Changes only
DMX512 Frame Timing
Deze instelling bepaalt de timing voor het directe poorten. Deze instelling is alleen van
toepassing op bepaalde MagicQ Consoles, dit zijn de MQ250M, MQ80, MQ70, MQ50 en
Stadium Connect. Deze instelling heeft geen effect op andere MagicQ consoles die niet
opgelijst zijn.
Indien ingesteld op "Maximum (standaard)" zal de console directe DMX512-gegevens
uitvoeren met de hoogste snelheid, wat de standaardoptie is. De break zal 100 µs zijn, de
mark after break (mab) zal 12 µs zijn en de slot time zal 50 µs zijn, wat een inter-byte tijd van
6 µs oplevert.
De volgende instellingen hieronder kunnen helpen wanneer sommige heads flikkeren
vanwege gemiste frames, omdat ze de gedefinieerde frametiming niet kunnen bijhouden.
Indien ingesteld op "Snel" zal de console directe DMX512-gegevens uitvoeren met een break
van 150 µs, mab van 50 µs en een slottijd van 53 µs, wat een interbytetijd van 9 µs oplevert.
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Indien ingesteld op "Slow" zal de console directe DMX512-gegevens uitvoeren met een break
van 250 µs, een mab van 100 µs en een slottijd van 56 µs, wat een interbytetijd van 12 µs
oplevert.
Display Edge
De MQ50- en MQ70-consoles zijn ontworpen voor minimale afmetingen, zodat ze passen in
handbagagebeperkingen en daarom ligt de schermrand dichter bij de omringende rand dan
op andere MagicQ-consoles. Met de display edge optie kan de vensterrand worden gewijzigd
zodat ze beter zichtbaar zijn.
Standaard: 0
Movie Buffer frames (0 = default) (Film buffer frames (0=gebruik standaard)
MagicQ gebruikt buffering voor filmclips. Standaard (wanneer dit is ingesteld op 0) gebruikt
MagicQ een buffergrootte van 128 frames. MagicQ zal altijd minimaal 128 frames gebruiken,
ongeacht deze instelling.
Op consoles die een SSD-station gebruiken, maakt deze instelling geen significant verschil.
Standaard: 000
Debug Mode (Must be 0) (Debug Mode (Moet 0 zijn))
Alleen voor interne foutopsporing in ChamSys. Moet worden ingesteld op 000.
Standaard: 000
Standard Logging
Deze optie moet altijd zijn ingeschakeld, behalve wanneer aangegeven door ChamSysondersteuning.
Standaard: Yes
Extended Logging
Met deze optie kan uitgebreide logboekregistratie worden ingeschakeld. Ondersteuning voor
ChamSys kan vragen dat uitgebreide logboekregistratie is ingeschakeld om eventuele
problemen te kunnen onderzoeken.
Standaard: No

49.21. General Settings
Splash screen image
Gebruikers kunnen nu hun eigen opstartscherm maken, door hun logo te kopiëren, genaamd
usersplash.bmp, in de MagicQ folder. Dit logo zal dan gebruikt worden i.p.v. de standaard
splash.bmp.

49.22. Individual Playback Settings (ndividuele Playback instellingen)
Instellingen voor individuele playbacks (Cue Stacks) worden geconfigureerd vanuit de View
Options en View Defaults views in het Cue Stack Venster. Zie playbacks.

49.23. Calibrating the touch screen (Kalibreren van het touch screen)
Indien het touch screen niet nauwkeurig reageert op de positie waar u drukt op het scherm,
dan kan het noodzakelijk zijn het touch screen te herkalibreren. Hebt geen schrik, dit is een
pijnloze oefening!
In het setup venster drukt u de CAL TOUCH toets, gebruik de fysische toets i.p.v. te drukken
op het touch screen. Dit plaatst het scherm in kalibratie mode. Om het touch screen te
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kalibreren drukt u eenvoudig weg het scherm in de linker benedenhoek en dan de rechter
bovenhoek van het scherm. Druk het scherm in de hoeken waar de grafische afbeelding
start/stopt.
Het speelt geen rol in welke volgorde u het scherm drukt. Indien u denkt dat u op de
verkeerde plaats gedrukt hebt, druk dan opnieuw op de correcte positie.
Eens u tevreden bent in het drukken van de correcte posities, druk dan CAL TOUCH toets om
de kalibratie mode te verlaten. Denk eraan om de fysische toets te gebruiken i.p.v. het touch
screen, aangezien drukken op het touch screen, de kalibratie teniet doet.
Nu zou het touch screen nauwkeuriger moeten werken. Blijft u problemen ondervinden,
probeer dan het drukken op het scherm uit te voeren met een smal bot voorwerp, maar
gebruik geen scherp voorwerp aangezien dit het touch screen kan beschadigen.
Bij het kalibreren van externe touc screens, kalibreer dan telkens 1 touch screen per keer.
Drukken op meer dan één touch screen zal een onvoorspelbaar resultaat geven.

49.24. Helderheid en contrast van het scherm (Displays brightness and
contrast)
Als u de helderheid van het hoofdscherm wilt wijzigen, drukt u op CTRL en past u de encoder
rechtsonder aan.
Om de helderheid van de LCD-displays op de wings te wijzigen, druk op CTRL en pas de
volgende encoder aan de rechterkant aan.
Om alle displays uit te schakelen, drukt u op CTRL en de knop die hoort bij de encoder
rechtsonder.
Om alle lampjes op de console uit te schakelen (d.w.z. de displays, de console-lampjes en de
LED's), druk op CTRL en de "All Lights" uit-knop.
Gebruik de Wing Contrast-encoder om het contrast van playbackwings te wijzigen.
Als er meerdere playbackwings zijn aangesloten, drukt u op CTRL en de knop Next Page
toets van de Wing waarvan u het contrast wilt wijzigen.

49.25. Helderheid console lamp (Console lamp brightness)
Om de helderheid te wijzigen van de console lampjes druk CTRL en pas de encoder rechts
bovenaan aan. Om alle console lampjes uit te schakelen, druk CTRL en de toets
geassocieerd met de encoder rechts bovenaan.

49.26. Helderheid LED's toetsen (Button LED brightness)
Om de helderheid van de LED's te wijzigen, druk CTRL en pas de encoder links onderaan
aan.
Denk eraan dat de helderheid van de LED’s enkel kan gewijzigd worden van 100% tot
gedimd, zij kunnen niet volledig uitgeschakeld worden. Dit om te verzekeren dat er altijd een
indicatie is dat de console aangeschakeld is.

49.27. Controlling console lamp from the programmed show (Console lamp
control via de geprogrammeerde show)
De console lamp helderheid, display helderheid en LED helderheid kan nu aangestuurd
worden als een fixture binnen de programmatie van de show.
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Patch één “Generic MQlamps” op om het even welk vrij adres. De head 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 lamp
blue lamp
main display
wing display
led

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

Denk er aan dat de screensaver nog steeds de display zal uitschakelen.

49.28. Locking the console (Blokkeren van de console)
De console ondersteunt een eenvoudige manier om de console te blokkeren tegen
ongewenste toetsindrukken welke invloed kunnen hebben op de output of de
geprogrammeerde data. Houdt de CTRL toets ingedrukt en dan de toets samenhangend met
de linker boven encoder om de console te locken/un-locken. De console zal geen enkele
toetsaanslag aanvaarden terwijl ze gelockt is.
Een meer geavanceerd paswoord systeem zal ingevoerd worden in toekomstige software
versies.

49.29. Test mode toetsen (Button Test Mode)
De console ondersteunt een test mode voor de toetsen, dit om verdachte toetsen en faders te
testen. Om de test mode binnen te treden, op de MQ100/200/300 drukt u de twee SHIFT
toetsen, aan beide zijden van het touch screen, gelijktijdig in (d.w.z. houdt één ingedrukt en
druk de andere).
Om de button testmode op Compact-consoles MQ40 / 60/70 in te voeren, drukt u tegelijkertijd
op CTRL + ALT + SHIFT om de boardtest mode te openen en te verlaten.
In de toetsen test mode hebben de toetsen niet hun normale functie, in de plaats hiervan zal
een boodschap verschijnen in het status venster om aan te geven welke toets ingedrukt werd.
Faders en encoders kunnen op een gelijkaardige manier getest worden.
In de toetsen test mode toont Windows een map van alle toetsen. Wanneer een toets
ingedrukt wordt, wordt deze groen gekleurd in de map om aan te geven dat de toets correct
ingedrukt is en opnieuw weer vrijgegeven. Voor encoders wordt dit groen gekleurd indien de
encoder gedraaid is in beide richtingen. Voor faders wordt dit groen gekleurd indien de fader
tot 0 gebracht is en eveneens tot 100%.
Om LED’s te testen, gaat u in de test mode voor toetsen en drukt CTRL 1 en CTRL 2 om de
verschillende kleuren LED’s te testen. Druk CTRL 0 om terug te keren naar de normale status
van de LED’s.
De toetsen test mode wordt verlaten op dezelfde manier als u ze binnen getreden bent,
namelijk drukken van de twee SHIFT toetsen, aan beide zijden van het touch screen,
gelijktijdig in (d.w.z. houdt één ingedrukt en druk de andere).
Op de MagicQ PC kan u de toetsen test mode activeren, door “test” in te typen op het klavier
en houdt u de SHIFT en CTRL toets ingedrukt. Om de test mode weer te verlaten houdt u
opnieuw de SHIFT toets ingedrukt en druk CTRL.
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50. Systeem beheer
50.1. Opstarten
Op een PC of Mac systeem klikt u op het icoon van de MagicQ applicatie. Bij MagicQ
consoles houdt u de power toets ingedrukt gedurende 1 seconde.
Bij de eerste opstart wordt er een inleidend venster getoond op het scherm. Er wordt u
gevraagd om te kiezen tussen een demo show of verder te gaan met de laatste show. Het is
mogelijk om deze optie uit te schakelen, zodat MagicQ automatisch start met de laatste show.
Wanneer MagicQ opstart, wordt automatisch de laatst bewaarde show geladen, zijnde een
file expliciet bewaart door u of de laatste back-up file die automatisch bewaard werd.

50.2. Shut-down – uitschakelen van de console
Om Magicq uit te schakelen, druk de QUIT softtoets in het Setup venster. Wanneer om
bevestiging gevraagd wordt, drukt u YES. De console zal zich automatisch uitschakelen
wanneer de volledige shut-down sequentie doorlopen is.

Bij MagicQ consoles moeten er een correcte shut down uitgevoerd worden om beschadiging
van hun opslagmedia te voorkomen. Ontkoppelen van de power van de console, wanneer ze
in werking is, kan problemen veroorzaken bij het file systeem. Normaal zal dit enkel leiden in
een tragere opstart, omdat het systeem de disc zal herstellen, hoewel in bepaalde
omstandigheden, kan het file systeem corrupt worden. Indien u altijd de instructies volgt voor
de shut down, zal u geen problemen hebben.
CONSOLES DIE NIET AFGESLOTEN ZIJN OP DE MANIER HIERBOVEN BESCHREVEN?
VERLIEZEN HUN GARANTIE.
Voor situaties waar gebruikers regelmatig enkel de powercon loskoppelen van hun console,
i.p.v een shutdown uit te voeren, is het mogelijk om een shutdown te forceren bij
spanningsuitval. Indien de lege file “fast_power_fail.txt” geplaatst wordt in de hoofdfolder van
MagicQ (één folder naar boven van in de show folder), dan zal wanneer er een
spanningsonderbreking is op de console, slechts 10 seconden gewacht worden tot wanneer
een gebruiker de automatische shut down kan cancellen. Dit zal helpen bij het voorkomen dat
de batterij helemaal plat gaat en een potentieel gevaar bestaat voor het beschadigen van het
filesysteem.

50.3. Bewaren van shows
Wanneer u bezig bent met de programmering van een show, wordt de show bewaard in het
geheugen. Om uw show te bewaren op de harde schijf, dient u de SAVE SHOW softtoets in
te drukken in het Setup venster.
Tijdens het programmeren dient u regelmatig uw show te bewaren, zodanig dat indien er iets
onverwachts gebeurt of de spanning valt weg, uw show data niet verloren gaat. U kunt om het
even welke benaming geven aan de file. De console zal automatisch de extensie .shw
toevoegen.
Standaard, bewaart de console periodiek een back-up van de show op de harde schijf, u zal
zien dat er “AutoS” verschijnt in de status display. Dezelfde naam wordt gebruikt maar met de
extensie .sbk.
Het is een goed idee om uw show te bewaren met verschillende namen, op deze manier hebt
u verschillende back-ups waar naar toe u kan teruggrijpen in het geval dat er iets verkeerd
gaat. Bijvoorbeeld, bewaar de show als mijnshow-patch.shw nadat u gepatcht hebt en dan als
mijnshow-einde.shw nadat het programmeren voltooid is.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 544 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Wanneer u een shut-down uitvoert van de console via de QUIT softtoets in het Setup venster,
bewaart de console automatisch een back-up kopie van uw show met extensie .sbk. Wanneer
u opeenvolgend de console start, zal deze file geladen worden. Dit verzekert u dat de console
opstart in de toestand van juist voor dat u de Quit softtoets indrukte.
Het Setup venster geeft aan wanneer de show niet bewaard is (of automatisch bewaard is)
voor meer dan 10 minuten.
MagicQ consoles hebben een grote schijf welk een virtueel ongelimiteerde opslag qua aantal
shows toelaat.
Automatische verhoging show file naam
MagicQ ondersteunt 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.

50.4. Back up naar een extern systeem
Het is een goed idee om uw show the back-uppen naar een extern systeem. Dit verzekert dat
wanneer er zich iets onverwachts voordoet, u de show kan transfereren naar een andere
console. In een touring omgeving, waar de console elke dag verplaatst wordt, raden wij u aan
om de shows te back-uppen naar een extern systeem, alvorens de console te verplaatsen.
U kunt back-ups maken door het transfereren van de files via ethernet of via een USB
memory stick. Om te back-uppen naar een USB memory stick, plaatst u eerst de USB
memory stick in het USB slot in het frontpaneel of backpanel van de console, druk dan de
BACK-UP TO USB softtoets in het Setup venster.
De USB memory stick moet geformatteerd worden voor een standaard file systeem (VFAT),
standaard worden ze zo uitgeleverd. Dit laat toe de memory stick te gebruiken in de console
en standaard Pc’s met Windows als OS.

50.5. Laden van shows
U kunt een show laden, die u eerder opgeslagen hebt, via de LOAD SHOW softtoets in het
Setup venster. Indien u een nieuwe show laadt, wordt de bestaande programmering gewist.
De console zal u vragen om bevestiging.
Wees voorzichtig met het type showfile u wenst te laden, de .shw files zijn diegene die u
bewaard hebt, terwijl de .sbk files diegene zijn die automatisch geback-upt zijn.
Wanneer MagicQ een showfile bewaart, bewaart het de showdata, de show settings en de
console settings. Standaard, bij het laden van een show, wordt enkel de showdata en settings
geladen, de console settings worden niet geladen, zodanig dat de instellingen van de console
niet gewijzigd worden.
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Om het laden van de console settings uit een showfile te forceren, houdt u de SHIFT toets
ingtedrukt en drukt u LOAD + SHOW+ST. Een lijst van load opties wordt getoond en biedt de
gebruiker de mogelijkheid om te kiezen welke settings hij wil laden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wing Settings
Remote Settings
Mode Settings
Network Settings
Media Server Settings
MIDI SMPTE Settings
Port Settings
Multi Console Settings
Hardware Settings

Selecteren van alle opties laadt de volledige console settings en show settings, wat toelaat
een console volledig te klonen. Denk eraan dat de consoles settings ook de netwerk settings
en IP adres bevatten, dus indien 2 gekloonde consoles gebruikt worden in één netwerk, dan
dient u de IP adressen manueel in te stellen op verschillende adressen.
Elke show die op een MagicQ- of QuickQ-console is gemaakt, kan worden geladen, maar u
moet op de hoogte zijn van het aantal universes in de show. Als de show meer universes
gebruikt dan geconfigureerd op de console / pc waarop u laadt, worden de gegevens voor de
heads op de overtollige universes niet geladen. Zie “Een show laden op een kleinere
console”.
Vanaf v1.8.7.6 ondersteunt MagicQ PC tot 256 universes - stel het aantal benodigde
universes in in Setup, View DMX I/O. SET UNIVERSES voordat de show wordt geladen.
Merk op dat hoe meer universes zijn ingesteld, hoe meer geheugen er nodig is op de pc - dus
voor oudere pc / Macs raden we aan het aantal universes te beperken tot de vereiste
universes.

50.6. Wissen van shows
Om de volledige show uit het geheugen te wissen, gaat u naar het Setup venster en druk de
NEW SHOW (was ERASE SHOW) softtoets. Er zal u gevraagd worden om confirmatie, door
het drukken van de YES toets. Nadien wordt u gevraagd in welke mode u de console wil
gebruiken, Normal, Theatre Non Track, Theatre Tracking of Hog II Warp, indien u niet zeker
bent, druk dan Normal.
Wissen van een show wist de volledige patch, alle programmering en alle paletten.
Specifieke opties zoals configuratie van de DMX uitgangen of de calibratie van het touch
screen worden niet gewist.

50.7. Shows extra file
Om MagicQ shows met additionele media zoals icon snapshots, afbeeldingsbestanden en
audiobestanden over te brengen naar andere MagicQ systemen, gebruikt MagicQ een apart
show extras bestand met de extensie ".xhw". Als een show extra gegevens bevat, zoals
snapshots van pictogrammen, afbeeldingsbestanden of audiobestanden, wordt het showextra-bestand tegelijkertijd opgeslagen als het showbestand wordt opgeslagen met SAVE
SHOW of SAVE TO USB.
Het show extras-bestand bevat alleen de snapshotgegevens van het pictogram,
afbeeldingsbestanden en audiobestanden die in uw show worden gebruikt - het bevat niet de
hoofdprogrammering van uw show. Als je je show op een ander systeem wilt gebruiken, moet
je zowel de ".shw" als de ".xhw" -bestanden naar het nieuwe systeem kopiëren. Bij het laden
van een nieuwe show controleert MagicQ automatisch op de aanwezigheid van een ".xhw"
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bestand en haalt de benodigde media uit dat bestand in de relevante mappen op het MagicQ
systeem.
Het show extras-bestand wordt niet opgeslagen tijdens het automatisch opslaan en wordt
alleen geladen (uitgepakt) wanneer de gebruiker een bestaande show laadt met LOAD
SHOW.
Als het showbestand veel audiobestanden bevat, of bijzonder grote audiobestanden, kan het
genereren van het showextra-bestand soms enige tijd in beslag nemen. In deze situatie
kunnen kleinere gecomprimeerde audiobestanden worden gebruikt aangezien MagicQ zowel
lossy als lossless audiocodecs ondersteunt, of als alternatief kan het automatisch genereren
van het show extras-bestand worden uitgeschakeld door Setup, View Settings, Extras file
create mode te veranderen in Manual. Als het show extras-bestand nodig is, kan dit worden
gegenereerd door op Shift + SAVE EXTRAS te drukken in het Setup-venster.

50.8. Import en export van show data en mengen van shows
MagicQ ondersteunt geavanceerde fucnties voor het samenvoegen van shows, selecties
maken van bepaalde show en deze toevoegen aan andere shows.
Een selectie van heads, Cues, Cue stacks of pagina's kan geëxporteerd worden van een
show file naar een nieuwe file. Enkel de show data die deze geselecteerde heads, Cues, Cue
stacks of pagina's gebruiken zullen beschikbaar zijn in de nieuwe show file. De nieuwe show
file kan dan samengevoegd worden met andere show files, terwijl MagicQ de data herpatcht
zoals gewenst.
Exporteren van shows
Druk SHIFT en SAVE SHOW (EXPORT SHOW) om een deel van de huidige show te
exporteren. Enkel de huidige geselecteerde toestellen zullen geëxporteerd worden. Alle
groepen, paletten, cues en Cue stacks welke één of meerdere van de geselecteerde
toestellen bevatten, worden geëxporteerd, maar enkel met de data van de geselecteerde
toestellen.
Indien geen heads geselecteerd zijn, dan zal MagicQ kijken voor items die geseleceteerd zijn
in de Page, Stack Store, en Cue Store vensters. Gebruik SHIFT + de cursor toetsen om items
te selecteren in deze vensters. Dus volledige pagina's kunnen geëxporteerd worden via het
Page venster, volledige Cue stacks (inclusief Cues die ze gebruiken) kunnen geëxporteerd
worden vanuit de Cue stack Store of individuele Cues vanuit de Cue Store.
samenvoegen/importeren van shows
Wanneer u SHIFT + IMPORT SHOW selceteert, zal MagicQ u een eenvoudiger menu tonen:
Entire Show, Palettes Show Structure en Advanced.
Entire Show laadt de volledige show als apparte heads, dit wil zeggen toevoegen van de
geladen show aan de bestaande show.
Palettes laat u toe om enkel en alleen paletten te laden van de geïmporteerde show fle. Er
zijn verder nog opties voor kiezen van sommige head types en of u Position, Colour of Beam
paletten wil laden.
Show Structure laadt de show met de Groups, Palettes, FX library, Cues en Cue Stacks maar
zonder de Patch of enige programmering in de Cues.
Advanced merging
Met Advanced Merging kunnen de geïmporteerde data worden gespecificeerd, inclusief
Instellingen, Patch, Paletten, FX Library, Cues, Cue Stacks, Playbacks, Grids, Curves en Vis
data.
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Instellingen omvatten show-instellingen, lay-outs, key macro's en automatiseringen.
Bovendien kunt u bepalen hoe de gegevens worden samengevoegd met de huidige
showgegevens.
Als de Merge Heads optie is geselecteerd, dan voegt MagicQ geprogrammeerde data uit het
nieuwe bestand samen met de heads die overeenkomen in de originele show.
Als de Merge Heads niet is geselecteerd, voegt MagicQ de kanalen toe aan de nieuwe show.
Kanalen van de geïmporteerde show behouden hun DMX-adres, tenzij ze in conflict komen
met kanalen in de originele show - in dat geval worden ze verplaatst naar de eerste vrije
locatie.
Als de optie Paletten samenvoegen is geselecteerd, worden alle paletten met dezelfde paletID met dezelfde naam samengevoegd. Als de paletten bij een bepaalde ID niet
overeenkomen met de namen, of als het palet niet in de originele show is geprogrammeerd,
wordt het nieuwe palet toegevoegd.
Als de Merge Cues optie is geselecteerd, worden alle Cues met dezelfde Cue ID in de Cue
Store met dezelfde naam samengevoegd.
Als de cues bij een bepaalde cue-ID niet overeenkomen met de namen, of de cue niet is
geprogrammeerd in de originele show, dan wordt de nieuwe cue toegevoegd.
Als de optie Pagina's samenvoegen is geselecteerd, worden playbacktoewijzingen op
dezelfde pagina bewaard als in de geïmporteerde show - maar ze kunnen worden verplaatst
naar hogere playbacks (bijvoorbeeld afspeelvleugels) op dezelfde pagina als dezelfde
playbacks worden gebruikt.
Het is ook mogelijk om data te laden voor enkel en alleen de geselecteerde head types uit de
geïmporteerde show, de opties zijn All, Chosen of None.
All mengt alle heads van de file. Chosen opent een lijst van de head typs in de file.
None lijkt op de optie Show Structure in het hoofdmenu voor samenvoegen, behalve dat het
meer controle geeft over de items die worden geladen. Bij gebruik van None moet Patch
importeren niet worden geselecteerd.
Mergen met delen van een andere show
Indien je enkele specifieke items wenst te mergen, zoals cues, cue stacks of paletten, of
enkel de geselecteerde heads, dan kunt u Setup, SHIFT + IMPORT SHOW gebruiken en
selecteer advanced zoals hier boven.
Indien u enkel en alleen wenst te mergen in bepaalde cues, cue stacks of pagina’s, dan moet
u eerst een andere show file aanmaken met enkel en alleen deze items alvorenste importeren
in uw huidige show file.
•
•
•
•
•

Bewaar uw huidige showfile met een andere naam dan de te importeren showfile.
Open de import show file en seleceer de items met de cursor in Page, Stack Store of
Cue Store venster die u wenst te exporteren.
Druk SHIFT + EXPORT SHOW om de show te exporteren naar een nieuwe naam,
bijvoorbeeld gedeeltelijks.shw.
Herlaad uw originele showfile.
Importeer de gedeeltelijke show file gebruikmakend van SHIFT+ IMPORT SHOW en
selecteer ENTIRE SHOW.

Samenvoegen van verschillende versie van dezelfde show
Om twee versies van een show samen te voegen, selecteert u Advanced en Merge Heads.
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MagicQ zal Cues en Cue stacks samanvoegen van de geselecteerde show file welke
verschillend zijn aan de Cues en de Cue stacks van de originele show. Denk eraan, om dit te
laten werken, dat u zeker dient te zijn dat de cues en de cue stacks, die verschillend zijn in de
twee shows, verschillende namen hebben.
De heads moeten van het zelfde type zijn in beide versies, het is niet mogelijk om samen te
voegen tussen twee verschillende types heads. Indien de twee versies, die u wenst samen te
voegen, verschillende head types hebben, dan dient u eerst de heads te morphen in één van
de versies, om van het zelfde type te zijn als de andere.
Importeren van cues uit een andere versie van dezelde show
Om een nieuwere versie van een cue te importeren uit een andere show, gaat u naar het Cue
Stack venster en druk SHIFT + IMPORT CUE van het cue store venster en selecteer één of
meer cues en druk de IMPORT CUE soft toets.
Import cue geeft u de optie om te kiezen voor enkel geselecteerde heads en of je de cue wil
mergen of vervangen in de bestaande showfile.
Enkel en alleen geselecteerde cues zullen geïmporteerd worden van de nieuwe showfile. De
cues moeten bestaan (met dezelfde cue id in de cue store) en dezelfde naam hebben in de
geïmporteerde file.
Houdt er rekening mee dat indien je nieuwe cues wil toevoegen, die zich niet in de huidige
show bevinden, dan moet je setup, Import Show uitvoeren en dan Import cues only
selecteren.
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
heads omdat dit fabrikant gebonden is en niet gespecificeerd in het USITT ASCII formaat. Wij
zullen echter met genoegen onderzoeken of we kunnen importeren komende uit het formaat
van uw console.
Houdt er rekening mee dat importeren van USITT files met zowel patch als cues, MagicQ
verwacht dat de PATCH sectie van de USITT file, zich voor de CUE sectie bevindt. Een paar
consoles schrijven de PATCH sectie op het einde van de USITT file, in deze gevallen is het
noodzakelijk om de USITT file te editeren alvorens deze te importeren, en de PATCH
commando’s te verplaatsen voor de CUE commando’s.
MVR file import
MagicQ ondersteunt het importeren van patch- en fixture-positie-informatie uit My Virtual Rig
(MVR) -bestanden. Momenteel wordt het importeren van scène-objecten niet ondersteund.
Om een MVR-bestand te importeren, opent u File Manager (zie hieronder) en selecteert u het
MVR-bestand dat u wilt importeren. De heads in het bestand worden toegevoegd aan de
patch van de huidige show. GDTF-bestanden in het MVR-bestand kunnen worden
geïmporteerd; MagicQ zal standaard zijn eigen headfiles gebruiken voor een fixture als deze
beschikbaar zijn. Zie de sectie over het importeren van GDTF-bestanden voor meer
informatie.

50.9. Bewaren en laden van Instellingen (Settings)
U kunt uw favoriete show settings bewaren in een file. Settings bevatten de opties van het
Setup venster, de default instellingen van het cue stack venster en de Layouts welke u
aangemaakt hebt en keybaord macros.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 549 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Eens u vertrouwd bent met de console, is het een goed idee om uw geprefereerde
instellingen te bewaren in een file, zodat wanneer u een nieuwe show start, deze settings kan
laden.

50.10. File manager
U kunt uw show files beheren d.m.v. de File Manager in het Setup venster. File Manager
ondersteunt, hernoemen, verplaatsen, kopiëren en verwijderen van files.
Alle show files bevinden zich in de show folder. De show folder heeft subfolders voor FX
(effecten) en Heads (personality files van toestellen).
File manager kan werken op zowel de harde schijf als de externe USB memory stick. Om een
file te kopiëren naar de USB Stick:
•
•
•
•

Selecteer de HARD DRIVE softtoets.
Druk COPY en selecteer de file die u wenst te kopiëren.
Selecteer de USB DRIVE softtoets.
Selecteer “.”.

Verplaatsen van een file wordt op een identieke manier gedaan gebruik makend van de
MOVE toets. Voor hernoemen en verwijderen van een file gebruikt u de respectievelijke
toetsen NAME en REMOVE.
Het is eveneens mogelijk om shows, settings, icons en nieuwe software te laden, door op de
items te klikken in het File Manager venster.

50.11. Transfereren van files via ethernet
De console ondersteunt remote file system acces via ethernet. Files kunnen aangesproken
worden terwijl de console in werking is Art-Net uitstuurt, bijvoorbeeld, gebruikers de
mogelijkheid geven om een automatische back-up van shows te configureren naar een
externe server.
Sluit de console aan het host systeem, meestal een PC, via een directe link met een crossover kabel of via een ethernet switch of hub.
Configureer het IP adres van het host systeem en de console, zodat beiden op het zelfde
sub-net zitten. Bijvoorbeeld indien de console is ingesteld op het IP-adres 2.9.200.5, subnet
mask 255.0.0.0 stel dan het host systeem zijn IP-adres op 2.9.200.6, sub-net mask 255.0.0.0
(dus Sub-net identiek, IP adres verschillend maar in hetzelfde bereik).
Connectie maken met het file systeem: onder Windows kan dit bekomen worden door het
selecteren van “Mijn netwerk locaties” in Windows verkenner. De console moet verschijnen
als een computer, indien dit niet onmiddellijk gebeurt, kan het zijn dat u enkele minuten moet
wachten tot Windows deze opgenomen heeft in zijn lijst. U kan Windows dwingen om de
console te vinden door gebruik te maken van zoekfunctie en te zoeken naar de computer,
geef hier het IP adres in van de console.
Op een Mac maakt u best de verbinding via Finder en selecteer de console.
Log in als user magicq met paswoord magicq.
Op sommige Windows systemen kan het zijn dat u een user account moet aanmaken met
gebruikersnaam magicq en paswoord magicq om Windows de mogelijkheid te geven een
verbinding te maken met de console.
Nadien kunt u files transfereren tussen de PC en de console. Show files, personality files, FX
files en patch files kunnen allen op deze manier getransfereerd worden.
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Indien u problemen hebt om files op de console te plaatsen, probeer dan eens met het
indrukken van de SET REM ACCES softtoets in het file manager venster.

50.12. Opslagplaats 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.

50.13. Rapporten
MagicQ ondersteunt 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.

50.14. Status venster
Er is een status venster in het Setup venster, View System. Dit toont show data gelinkt met
de console en met de huidige geladen show. Dit bevat onder andere de grootte van de show,
gebruikte data, tijden waarop laatst bewaart.
Het Status venster toont ook alle MagicQ consoles in het netwerk, en alle Art-Net devices in
het netwerk.

50.15. Back-up archief
Standaard bewaart de console een archief van de show files ieder kwartier van een uur van
de dag, en elke dag van de week. Dit geeft u de mogelijkheid om terug te keren naar een
vorige copy van de show.
Archief files worden enkel aangemaakt wanneer de Auto Save optie aanstaat, dus indien auto
save niet aanstaat, dan zullen geen archief files aangemaakt worden. Indien in de console
“Auto Save on Changes” geactiveerd is dan zullen archief files alleen dan aangemaakt
worden wanneer er wijzigingen worden gemaakt. Om terug te keren naar een archief file,
drukt u SHIFT en LOAD BACKUP in het setup venster.
Archief files worden in een speciale folder bewaard, welke niet mag gewijzigd worden door de
gebruiker. Wanneer de gebruiker een archief back-up file laadt, wordt de back-up file opnieuw
aangemaakt in de standaard show folder.
Archief files hebben een naam zoals bijvoorbeeld “backup0530.sbk” om aan te geven dat de
show file is aangemaakt juist voor 05:30. Dagelijkse files worden bewaard als “back-upfri.sbk”
om aan te geven dat de show file is aangemaakt in het begin van de vrijdag. Archief files
worden elke 24 uur overschreven, behalve de dagelijkse files, welk elk 7 dagen worden
overschreven.

50.16. Gebruiken van shows op verschillende MagicQ produkten en show
versies
Meestal zijn de shows voorwaarts en achterwaarts compatible. Dus u kunt om het even welke
show laden in om het even welke software versie. Laden van shows, aangemaakt op een
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nieuwere software versie, in een oudere software versies, kan als gevolg hebben dat
bepaalde functies niet ondersteund worden of niet echt werken zoals verwacht.
MQ500M ondersteunt 256 universes, MQ500 ondersteunt 64 of 200 universes. MQ250M
ondersteunt 64 universes, uitbreidbaar tot 128. MQ80 ondersteunt 48 universes. MQ70
ondersteunt 24 universes, uitbreidbaar tot 48 en de MQ50 ondersteunt 6 universes.
Vanaf juli 2020 ondersteunt MagicQ PC / Mac en Linux-software tot 256 universes voor
previsualisatie (slechts 64 voor output).
Laden van een show op een kleinere console
Merk op dat de limiet van het aantal universes / kanalen verwijst naar zowel gepatchte als
niet-gepatchte kanalen - d.w.z. alle heads met programmering binnen de console. Daarom
nemen niet-gepatchte heads in een show nog steeds kanalen in beslag van het totale aantal
universes dat op de console wordt ondersteund - MagicQ wijst ze gewoon toe aan
ongebruikte adressen.
VDIM-kanalen zijn niet-gepatchte kanalen en kunnen daarom ook boven de universlimiet van
de kleinere console liggen.
Het aantal universes dat door een show wordt gebruikt, wordt gerapporteerd in Setup, View
System, View Status op het tabblad Show Data, Highest Universe.
Niet-gepatchte kanalen kunnen naar lagere universes worden gedwongen door ze tijdelijk te
patchen en vervolgens weer te verwijderen. Stel bijvoorbeeld de niet-gepatchte heads in op
+1-1. Hierdoor worden ze gepatcht naar de eerste vrije kanalen vanaf Universe 1. Unpatch de
kanalen vervolgens opnieuw.
Als u probeert een show te laden met meer kanalen in gebruik dan ondersteund door de
MagicQ console, dan zullen de kanalen boven het aantal ondersteunde universes genegeerd
worden en zal de show bewaard worden met de deafult show naam i.p.v. de originele show
naam, om te voorkomen dat genegeerde fixtures zouden verwijderd worden uit de originele
show.
We raden aan om bij het laden van een show in een console met minder universes de show
eerst te verminderen tot het aantal universes die worden gebruikt door de kleinere console.
Als u bijvoorbeeld een show overzet van een MQ100 Pro 2014 naar een MQ60, moet de
show eerst worden teruggebracht tot 12 universes. Deze show kan verkleind worden op de
Pro 2014 of met MagicQ op een PC of Mac.
Merk op dat niet-gepatchte heads de hoogste universe kunnen beïnvloeden, afhankelijk van
de universe dat ze het laatst zijn gebruikt en hoeveel heads je in je show hebt. Verwijder nietgepatchte heads of plaats ze opnieuw in een universe onder het totale aantal universes.
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Configuratie van het aantal universes
Om het aantal geconfigureerde universes te wijzigen, gaat u naar het Setup venster en VIEW
DMX I/O en selecteert “SET NUM UNIVERSES”. Het is noodzakelijk om MagicQ te herstarten
alvorens de wijzigingen zullen geactiveerd worden.
Show files zijn compatibel, behalve dat het niet mogelijk is om een show volledig te laden die
meer universes gebruikt dan waarop de console ingesteld is. Dus indien in een show
toestellen gepatcht zijn op universe 13, en de show wordt geladen in een in een consoles
welke ingesteld is voor ondersteuning van max. 12 universes, dan zullen de heads van
universe 13 niet geladen worden.
Huidige consoles:
Console

Aantal Universes

QuickQ10
QuickQ20
QuickQ30
MQ50
MQ70
MQ80
MQ250M
MQ500
MQ500M
MagicQ Pc, Mac, Linux

1
2
4
6
24 (optie tot 48)
48 (optie tot 200)
64 (optie tot 128)
64 (optie tot 200)
256
256 previs, 64 output

Oude consoles:
Console

Aantal Universes

MQ40, MQ40N
MQ60, oude MQ70
MQ100 Pro-E
MQ100 Pro 2010
MQ100 Pro 2014

4
12
12
32
64

ChamSys geeft geen garantie op gebied van performantie van de console, indien het aantal
Universes hoger ingesteld wordt dan dat de hardware ondersteunt!

50.17. MagicQ Profielen
MagicQ Ondersteunt verschillende profielen. Een profiel is een volledige setup van de
console, inclusief de specifieke console instellingen (zoals IP Adres, media settings, enz….)
en de show file.
Profielen worden geladen en bewaard via het Setup venster, in View Settings. Druk de SHIFT
en LOAD PROFILE of SAVE PROFILE. Profielen worden bewaard als .mpr files in de show
folder. Denk eraan dat de profielen geen show data bevatten, en er enkel naar refereert, dus
indien u backupt dient u zowel de .shw als de .mpr files op te slaan.
Het is mogelijk om de console, automatisch bij het opstarten, te laten vragen naar een profiel.
Dit is handig in een studio omgeving waar MagicQ één van de verschillende studio’s kan
bedienen over Art-Net, vanaf een centrale plaats. Wanneer u de console start, kiest u welke
studio u wil bedienen.
Profielen hebben hetzelfde effect als het gebruik van LOAD SHOW + CONSOLE, maar met
een eenvoudigere interface. Wij raden aan om LOAD SHOW + CONSOLE te gebruiken voor
algemene doeleinden zoals verplaatsen tussen twee plaatsen op ander locaties, en profielen
waar meerdere studio’s worden aangestuurd vanaf één console.
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Profielen worden geladen en bewaard via het Setup venster – in View settings, druk SHIFT
en LOAD PROFILE of SAVE PROFILE. Profielen worden bewaard als .mpr files in de show
folder. Noteer dat profielen geen show data bevatten, er wordt enkel refereerd naar de show
file, dus indien je back-ups neemt, dient u zowel de .shw files als de .mpr files te back-uppen.
Om dit te activeren dient u een lege “selectprofile.txt” in de hoofd MagicQ folder (MagicQ PC
bij MagicQ PC) te plaatsen. Bij het opstarten zal de console nu vragen welk profiel u wilt
laden alvorens het laden van de show te starten en de outputs te activeren.

50.18. User management
MagicQ ondersteuning gebruikersbeheer. 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. Gebruikers kunnen ingesteld worden zodat ze de console enkel
kunnen “Operaten” of “Programmeren” zonder opties voor het wijzigen van settings. Execute
pagina’s kunnen toegewezen worden aan specifieke gebruikers.
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.
Users worden opgeslagen als show settings, niet als console settings.
Één van de gebruikers in de gebruikerslijst kan worden ingesteld als de startgebruiker, zodat
de console altijd opstart als een beperkte gebruiker. Het kan ook zo worden ingesteld dat de
console vergrendeld begint en de gebruiker/het wachtwoord moet worden geselecteerd
voordat toegang tot de console kan worden verkregen.
MagicQ voorziet u van een knipperende waarschuwing “User” wanneer een show geladen
wordt met een user de bepaalde beperkingen heeft.
Users worden toegepast op zowel Master als Slave consoles bij gebruik van Net Sessions.
Op de Slave, selecteren van een gebruiker met gereduceerde permissies, zal ervoor zorgen
dat de slave enkel en alleen toegeang heeft tot de toegelaten kanalen. De Slave kan controle
nemen over de output gebruikmakend van Multi Prog Sel Chans, but is beperkt tot de
toegelaten kanalen. Er is een “User” optie in de Multi Prog Sel Chans welke de slave instelt,
olm controle te hebben over alle kanalen, welke hij toegang heeft.
Paswoorden
Wanneer wachtwoorden zijn ingesteld, moet voor het wijzigen van gebruikers het wachtwoord
worden ingevoerd.
Om gebruikersselectie en wachtwoordinvoer bij het opstarten te forceren, stelt u de Start User
voor een van de gebruikers in op "Yes (locked)".
Om de console te vergrendelen, opent u het Setup-venster en drukt u op softtoets C, "User"
en selecteert u in het gebruikersmenu de optie "Lock".
De console wordt vergrendeld en zal het vergrendelde scherm weergeven. Elke toetsaanslag
keert terug naar de gebruikersselectie waar het nodig is om een gebruiker te selecteren en
een wachtwoord in te voeren om de console te ontgrendelen.
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Het vergrendelen van een console stopt de toegang tot de console, maar stopt de werking
van de console niet - de console blijft op de achtergrond draaien met de huidige gebruiker.
Om een Net Session volledig te verlaten, gaat u naar Setup, View Settings, Multi Console en
stelt u de Net Session Mode in op "None".
Als wachtwoorden zijn ingesteld op een showbestand en vervolgens zijn vergeten, neem dan
contact op met ChamSys-support.
User types
Wanneer er tenminste één “Super User” aangemaakt is, dan is de Default User niet langer
toegankelijk en is user management in volle werking.
Users met type “Super User” hebben volledige toegang tot alle console functies en settings,
zonder enige berperking.
User settings kunnen enkel geëditeerd worden bij gebruik van de “Default” user of door een
user met “Super User” permissies.
“Programmer” kan recorden, verwijderen en wijzigen van show data maar kan users niet
wijzigen.
“Operator” kan niets recorden of ook geen settings wijzigen.
Users die “Disabled” zijn, worden genegeerd.
Start opties
Één van de gebruikers in de lijst kan worden ingesteld op de Start User met de extra optie
Vergrendeld of Ontgrendeld.
Wanneer een console start, een show wordt geladen of een Slave verbinding maakt met een
Net Session met een show waarvoor gebruikers zijn geconfigureerd, wordt deze gebruiker
automatisch geselecteerd. Dit bepaalt onmiddellijk welke kanalen worden geblokkeerd op de
uitgang volgens de geselecteerde gebruiker.
Als de optie "Locked" is ingesteld, moet voordat de console kan worden geopend, een
gebruiker worden geselecteerd en het wachtwoord worden ingevoerd.
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.
Toegang tot console kanalen
Gebruikers kunnen worden geconfigureerd om het type "Group Only" te hebben. Dit geeft
alleen toegang tot de kanalen in de opgegeven groep.
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Gebruikers kunnen worden geconfigureerd om het type "Exclude Group" te hebben. Dit geeft
toegang tot alle kanalen behalve die in de gespecificeerde groep.
Gebruikers met "Superuser"-rechten hebben toegang tot alle kanalen. Gebruikers met "Group
Only" of "Exclude Group" kunnen alleen heads selecteren van hun toegestane kanalen en
kunnen alleen cues en groepen recorden en bewerken met hun toegestane kanalen. Ze
kunnen geen groepen of cues recorden die niet-toegestane kanalen bevatten, hierin
samenvoegen of ze verwijderen.
Als de optie "Blockk Output" is ingesteld, kunnen gebruikers met "Group Only" of "Exclude
Group" de uitvoer van heads buiten hun toegestane kanalen niet beïnvloeden - deze heads
blijven op 0 intensiteit en standaard LTP-waarden.
Als een gebruiker is gemaakt als “Include Group” zonder dat een groep is ingesteld, heeft
deze geen toegang tot kanalen - ze moeten een nieuwe gebruiker kiezen (en een
wachtwoord invoeren indien ingesteld) om toegang te krijgen tot de kanalen.
User settings
Users kunnen geocnfigureerd worden zodat 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.
Toegang tot controle kanalen
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.
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.

50.19. Toegang tot Remote apps beperken
Als de optie "Enable Remote App" is ingesteld op "yes" (de standaard), dan heeft de appgebruiker volledige toegang vanaf de iOS/Android MagicQ Remote App. "Yes (Exec only)"
geeft alleen toegang tot het Execute venster, deze optie kan worden gebruikt in installaties
(voorheen Installatiemodus genoemd). "No" zal MagicQ toegang van de MagicQ Remote app
uitschakelen.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 556 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

User settings
Gebruikers kunnen zo worden geconfigureerd dat ze automatisch de gebruikersinstellingen
voor die gebruiker laden wanneer van gebruiker wordt gewisseld. Stel voor elke gebruiker in
Setup, View System, View Wings, View Users het veld "Load Settings" in op "Yes".
Bij het wisselen van gebruiker worden de instellingen voor de oude gebruiker opgeslagen en
worden de instellingen voor de nieuwe gebruiker geladen.
Wanneer de Load Settings is ingesteld voor een gebruiker, slaat MagicQ de huidige layout en
de programmer inhoud op, evenals de show instellingen. Wanneer u naar een andere
gebruiker wisselt, wordt hun lay-out geopend en wordt de inhoud van de programmeur
meegeleverd.
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 User 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 er een Logoff optie. 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.
Software ouder dan v1.9.3.0 heeft alleen opgeslagen instellingen, geen lay-outs of de
programmer. In deze versies werden de instellingen opgeslagen in instellingenbestanden met
de naam user_xxxxxx.set waarbij user de gebruikersnaam is.

50.20. Veiligheid
Verlichtingsconsoles zijn ontworpen voor gebruik op particuliere netwerken waarvan wordt
aangenomen dat ze zijn beveiligd. Waar consoles worden gebruikt op afstand, via internet,
raden we het gebruik van veilige netwerktunnels aan om het verlichtingsnetwerk te
beschermen tegen toegang vanaf het internet.
ChamSys ontkent uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de beveiliging van MagicQconsoles of het gebruik ervan in veiligheidskritische rollen. Gebruikers moeten zichzelf
verzekeren van de veiligheid van hun netwerken - zorg er bij twijfel voor dat de WIFI-opties
zijn uitgeschakeld en niet verbonden zijn met de console netwerkpoorten.
In situaties waarin het netwerk niet veilig is, raden we aan ervoor te zorgen dat alleen de
vereiste netwerkprotocollen zijn ingeschakeld om de kans op ongeoorloofde toegang te
verkleinen. Met name de volgende opties moeten worden ingesteld:
Multi console settings
Enable remote control = No, Enable remote access = No, Net Session mode = None,
Programmer Sync Mode = No, Sync Playback Sync Type = None, Show data sync type =
None.
Network settings
RDMNet IP address = 0.0.0.0, Ethernet remote protocol = None, Web server = None, Control
net IP Address = 0.0.0.0, OSC Mode = None, Track rx = None, Track tx = None, OTP function
= None.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 557 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

WIFI Settings
Wireless mode = Disabled Android tethering support = No.
DMX I/O Settings,
In Type dient ingesteld te zijn op None for alle universes. Visualiser dient ingesteld te zijn op
MagicVis voor alle universes.

50.21. Bewaren van support bestanden
Als u een probleem tegenkomt in de werking van de console, meld dit dan op de ChamSys
bugtracker op https://secure.chamsys.co.uk/-bugtracker/bug_report_advanced_page.php en
upload uw showbestand en logbestanden.
MagicQ slaat logbestanden op in de logmap. Elk logbestand komt overeen met een sessie
wanneer MagicQ wordt gestart, uitgevoerd en vervolgens wordt afgesloten.
Als de console om welke reden dan ook reset, wordt het logbestand gesloten en wordt een
nieuw logbestand gestart. De naam van het bestand is gebaseerd op de tijd en datum waarop
MagicQ is gestart, en de wijzigingsdatum van het bestand is het tijdstip waarop MagicQ is
afgesloten.
Bijvoorbeeld, het bestand Tue_Dec_07_19_15_11_2021.log geeft aan dat MagicQ begon om
7:19:15 op 7 december 2021. De bestandswijziging tijd zal leren wanneer MagicQ werd
gesloten.
Als een console is gereset, is het belangrijke logbestand het bestand dat is geopend (en
genoemd) vóór het moment van reset. Geef bij twijfel alle logbestanden van de dag waarop
de reset plaatsvond.
Het is gemakkelijk om één enkel ondersteuningsbestand 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 de SAVE SUPPORTsofttoets.
Dit slaat een bestand met de naam support_XXXXXXX.zip op in de logmap, waar XXXXXXX
de datum en tijd is. Er wordt gevraagd om het opslaan op een USB-stick in te schakelen. Als
alternatief kunt u in de MagicQ File Manager het bestand handmatig naar een USB-stick
kopiëren. Op een pc-systeem hebt u rechtstreeks toegang tot het bestand vanuit de logmap.
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.
Logbestanden worden na 1 maand automatisch verwijderd om het schijfgebruik te
minimaliseren.

50.22. Commando’s 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
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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 buttons 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
soft-knop 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.
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51. Software & firmware upgrade

MagicQ software versies zijn volledig compatible en show files kunnen aangemaakt en
geladen worden in elke software versie.

51.1. Wisselen van MagicQ console software
MagicQ consoles bewaren alle versies van de sofware die ooit geladen geweest is op de
console, wat toelaat om makkelijk te wisselen tussen verschillende versies. Om van software
versie te veranderen gaat u naar het Setup venster selecteert u View System, View Status en
selecteert u CHANGE SOFTWARE. Het is ook mogelijk om de software utility te openen door
ENTER te drukken gedurende het booten van de console, eens er de melding software
change utility bovenaan het scherm komt te staan.
Om up te graden naar een nieuwe versie van de software, download de software file van de
ChamSys website en bewaar deze op een USB stick (FAT32 geformateerd, tot en met
16GB).
MQ50, MQ70, MQ250M
MQ40, MQ40N, MQ60, oude MQ70, MQ80, MQ500
Stadium, MQ500M Stadium, Pro 2014, Expert 2014
Pro 2010
Pre Pro, Expert, Rack mount

.cdz
.cdc
.cdx
.cde (versies 1.5.6.0 en
hoger niet ondersteund)

Indien u download gebruikmakend van een Mac dan dient u er zich van te vergewissen dat
OSX, meestal extra files aanmaakt met een underscore “\_” in het begin, wanneer het
probeert om files te kopieren naar USB drives. Bijvoorbeeld, als u magicq_v1_6_7_0.cdc
kopieert naar een USB drive, kan het ook een file aanmaken magicq_v1_6_7_0.cdc. Op het
eerste zicht lijkt de file identiek, maar deze bevat enkel en alleen file informatie en kan NIET
geladen worden in een MagicQ console. Het is eenvoudig om de file te onderscheiden
aangezien de goede file boven de 100MB is en de underscore file is maar een paar bytes
groot. Wees er dus zeker van dat u de file gebruikt zonder underscore op het einde.
Wees zeker dat u de huidige show file bewaard hebt op een USB stick of op een externe
computer, alvorens te wijzigen van software versie. Vergeet ook niet alle personalitie files, die
u hebt aangepast, bewaard zijn onder een andere naam, de nieuwe software zal ook de
laatste versie van de standaard personalities installeren. Wij raden aan enkel en alleen up te
graden naar nieuwe versies van de software, wanneer u voldoende tijd hebt om het systeem
te recoveren. Wij raden het niet aan om dit te doen twee minuten voor de show!
Op de MagicQ consoles selecteert us Setup, File Manager en kies USB DRIVE. Klik op de
software versie en bevestig de update. De console zal automatisch de sofwtare upgraden.
Het is ook mogelijk om de software direct te kopiëren via het netwerk in de magicq folder op
de MagicQ console en dan op de file te klikken in File Manager, HARD DRIVE.
In geval van een probleem waarbij MagicQ niet kan gestart worden of waarbij het reset, dan
de kunt u naar de software upgrade utility gaan bij het starten van de console, door op een
toets te drukken wanneer gevraagd op het scherm.
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Pro series (MQ100, MQ200, MQ300, MQ200 Execute, MQ300 Execute)
Pro upgrades
Productnaam

Datum

OS

S/W

Proc

Okt 2004
tot Okt
2007
Okt 2007
tot Okt
2008

Non-X

.cde

6310

Non-X

.cde

6310

MQ100 Pro

Nov 2008
tot Okt
2009

Non-X

.cde

MQ100 Pro 2010

Okt 2009
tot Maa
2013
Vanaf
maart
2013

Non-X
Pro 2010
Pro 2014
Pro 2014

MQ100 (pre Pro)
MQ100 Pro

MQ100 Pro 2014

O/S disc upgrade
vereist om 1.6.5.0 te
kunnen draaien?
J
Moet samen met HW
upgrade
J
Moet samen met HW
upgrade

Pro 2014 h/w
upgrade
mogelijk?
J

8310

J
Moet samen met HW
upgrade

J

.cde
.cdx

8310

N

J

.cdc
.cdc

A50

N

Niet nodig

O/S disc upgrade
vereist om 1.6.5.0 te
kunnen draaien?
J
Moet samen met HW
upgrade

Pro 2014 h/w
upgrade
mogelijk?
J

J

Expert upgrades
Productnaam

Datum

OS

S/W

Proc

MQ100 Expert

Okt 2007
tot Nov
2008

Non-X

.cde

6310

MQ100 Expert

Nov 2008
tot Okt
2009

Non-X

.cde

8310

J
Moet samen met HW
upgrade

J

MQ100 Expert

Okt 2009
tot Maart
2013

Non-X

.cde

8310

J
Moet samen met HW
upgrade

J

MQ100 Pro-E

Vanaf
maart
2013

Pro 2014

.cdc

A50

Niet nodig

N

MQ200, MQ300, MQ200 Execute, MQ300 Execute zoals bij MQ100.
Opgepast Pro 2014 h/w upgrades bevatten niet de verlichte soft toetsen.
Pro 2010 consoles blijven de .cdx software gebruiken, maar deze bevatten nu de nieuwe
grafische toolkit.
Software versie 1.6.5.0 of hoger wordt niet ondersteund op oudere producten zoals MQ50,
architectural controller en rack mount PC.

51.2. Console kernel update
Het is normaal gesproken niet nodig om de kernelversie op MagicQ consoles bij te werken.
Hieronder vindt u Kernel update instructies voor specifieke MagicQ consoles.
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51.3. MQ80 kernel v2 upgrade
Dit wordt aanbevolen bij gebruik van USB-ethernet of USB-audioapparaten.
Download dit CDC-bestand:
https://secure.chamsys.co.uk/bugtracker/download_file.php?file_id=209&type=doc
Kopieer naar een USB-stick en installeer op de console, door naar Setup, View Settings, File
Manager, USB Drive te gaan en het bestand te selecteren. De console zal opnieuw opstarten
wanneer deze met succes is voltooid.
Ga naar SETUP - VEW SYSTEM - VIEW STATUS – System
Kernelversie moet 4.4.261 bevatten.

51.4. Pro series upgrade console kernel
MagicQ MQ500 en MagicQ Compact consoles bevatten updates voor de kernel, in de
normale software download, daarom zijn er geen specifieke kernel upgrades nodig voor deze
consoles.
Voor MQ100/200/300 serie consoles, de laatste versie van de Linux kernel die beschikbaar is
voor Pro 2014 systemen is momenteel 3.2.9.+ (4 june). Deze kernel update brengt een aantal
updates met zich mee voor de Edimax USB wifi adapter installatie.
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Kernel installatie
Alvorens de kernel te installeren, moet u eerst de Wifi adapter op disable plaatsen van in
MagicQ. Indien u dit vergeet, kan dit leiden tot niet volledig opstarten van het systeem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Setup, View Settings, Network, stelt u Wireless mode in op “Disabled”.
Herstart de console volledig met Wifi disabled.
Controleer of de Wifi adapter nog steeds disabled is door de Wireless mode te
controleren of deze wel nog degelijk op disabled staat.
Download de kernel update file van
http://download.magicq.co.uk/download_file.php?type=doc&file_id=94
Kopieer deze naar een USB stick, maar zorg er voor dat de naam behouden blijft.
Verbindt de USB stick met de console.
In Setup opent u de File Manager en selecteer VIEW USB.
Lokaliseer de kernel install file en druk op de COPY toets, klik dan op de file. Het
commando venster moet dan zeggen “Select destination”.
Selecteer de VIEW HDD soft toets, klik dan op de box met één punt erin. Dit zal de
file kopiëren naar disc.
Eens de file gekopieerd is, blijft u in het file manager venster en klikt u op de installer
file.
Er zal u gevraagd worden of u de kernel wenst up te graden. Selecteer Yes.
MagicQ zal dan de nieuwe kernel upgrade installeren op de console en nadien
MagicQ opnieuw laden.
Om de installatie te voltooien van de kernel, moet u een shut down doen van de
console en deze opnieuw starten.
Eens herstart, ga naar Setup, View Status, View System, System tab en controleer
de status van de “Kernel Version” of het well degelijk de laatste versie is.
Eens de nieuwe versie van de kernel geïnstalleerd is, kunt u terug gaan naar de Wifi
adapter instellingen en deze configureren zoals gebruikelijk.

Kernel recovery
Indien de console komt vast te zitten met "Waiting for nfsd" bij het opstarten, dan was er een
probleem met het network configuration script.
•

Schakel de console uit door de reset knop +/- 15 seconden ingedrukt te houden, en
start dan op met een external klavier aangesloten aan het systeem.

•

Indien u een USB keyboard hebt, kan het noodzakelijk zijn om USB keyboard support
op enabled te plaatsen in de BIOS
o

Druk herhaaldelijk de delete toets bij het starten van het systeem om binnen
te treden in de BIOS setup.

o

Gebruik de pijltjestoetsen en enter toets om Integrated Peripherals >
Onboard
Device > USB Keyboard Support te selecteren en het in te stellen op
Enabled.

o
o

Druk F10 om de wijzigingen te bewaren en de BIOS setup te verlaten.

•

Van zodra de console start, drukt u herhaaldelijk de ESC toets op het klavier. In
plaats van dat MagicQ boot, zal een nieuw scherm verschijnen u zeggende GNU
GRUB met een lijst van verschillende kernel versies.

•

Gebruik de pijltjestoetsen om de bovenste optie te selecteren – MagicQ Recovery –
en druk dan op de Enter toets.

•

De console moet dan verder gaan met het starten, en vragen naar een paswoord.
Contacteer ChamSys support om het paswoord te bekomen van uw systeem.
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•

Nu moet u wat extra zaken zien verschijnen op het scherm en dan opnieuw stoppen
met de melding: “Give Root Password for maintenance” op het einde van de output.

•

Geef het tweede paswoord hier in, u gegeven door ChamSys support.

•

Dan moet er een prompt verschijnen die er uit ziet als : Chamsys176:-#

Recovering netwerk configuratie
Om de netwerk configuratie te herstellen, indien deze ongeldig is en de console stopt met
laden, typt u na de prompt:
nano /etc/network/interfaces
om de netwerk interface configuratie file te bewerken. U dient een aantal lijnen te zien met
onderaan zaken zoals "Help" "Writeout" "Read file" en zo verder, en een balk bovenaan
startende met "GNU nano". Deze file zal blanco zijn indien de console niet correct start of zal
onderaan enkele lijnen hebben welke wireless configuration vermelden.
Indien de file blanco is, dan kunt u hier de de default configuratie intypen in de file. Typ de
volgende lijnen in de file in:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 2.9.200.197
netmask 255.0.0.0
Indien de bovenstaande tekst al aanwezig is, maar met wireless configuration op het einde,
gebruik dan de pijltjestoetsen om naar de eerste lijn te gaan waar staat auto wlan0, druk dan
op F9 van het klavier om elke lijn hierna te verwijderen zodanig dat de inhoud van de file eruit
ziet zoals hierboven, zonder de extra informatie.
Druk dan CTRL X om het programma te sluiten, druk dan Y om te bevestigen dta de
wijzigingen mogen bewaard worden, en druk dan de enter toets om de filename te bevestigen
waar naar toe geschreven wordt.
Typ dan
init 6
om de console veilig te herstarten, en normaal te laten booten.
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Recovering “No more processes left in this runlevel”
Indien MagicQ faalt bij het booten met de boodschap “No More processes left in this
runlevel”, dan is de kans groot dat de update niet volledig voltooid was. Dit kan optreden
indien de power onderbroken werd alvorens dat de harde schijf tijd had om alle data weg te
schrijven.
Sluit een extern klavier aan op de console via USB of PS2.
Ga naar de recovery mode van de console door het herhaaldelijk drukken van de piijl naar
links (backspace), boven cursor toets op het externe klavier, juist na het opstarten van de
console.
Na een tijdje, moet u een blauw scherm zien met bovenaan “GRUB”. Indien niet, gebruik dan
de reset toets achteraan de console om de console te resetten en opnieuw te proberen.
Soms kan het nodig zijn een paar maal te proberen, om in deze mode te geraken, indien u
per ongeluk de eerste timeout miste. Eens in deze prompt, gebruikt u de pijltjes toetsen om
het top item te selecteren “Recovery” en druk op de ENTER. Nu zou de console verder
moeten booten en dan vragen naar een paswoord. Contacteer ChamSys support voor het
paswoord.
Geef dan het volgende commando in (OPGEPAST: spaties en hoofdletters zijn zeer
belangrijk, dus dubbel check elke commando alvorens het uit te voeren!):
mount /dev/sda1 /mnt
mount /dev/sda7 /mnt/home
chroot /mnt
cd /opt/magicq/
/tigstartuprun
Er zal u dan gevraagd worden “hit any key on the enumeric keypad to enter the software update
utility”, druk nu gewoon de enter de toets wanneer dit verschijnt. Dit laat u toe om manueel de
software versie te herinstalleren/herselecteren. U hebt ongeveer een seconde tijd, om dit uit te
voeren, alvorens de time out in werking gaat.
Eens de software opnieuw geïnstalleerd is, druk CTRL + d en type dan “init 6” en druk enter. Dit moet
dan de console opnieuw starten in MagicQ.
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51.5. Disc Repair
MagicQ consoles voeren regelmatig een disk check uit om de integriteit van de harde schijf te
testen. Normaal hersteld het automatisch alle fouten, maar indien het niet mogelijk is alle
fouten te herstellen, kan het zijn dat er naar het root paswoord gevraagd wordt. Het opstarten
zal gestopt worden en u zult een zwart scherm zien, met witte tekst, zeggende “run fsck
manually” gevolgd door de vraag om het root paswoord in te geven.
MagicQ Expert en Pro consoles hebben 2 partitioes - /dev/hda1 en /dev/hda3 – het probleem
kan zich voordoen in één of beide partities. MagicQ Pro 2010 en Pro 2014 consoles hebben
één partitie /dev/hda1 en /dev.sda1 voor Pro 2014. Controleer naar welke partitie gevraagd
wordt te controleren, alvorens het root paswoord in te geven.
Compact consoles hebben slechts één partitie /dev/sda1.
Contacteer ChamSys support voor het root paswoord. Bij het intypen van het paswoord zal u
geen tekst zien verschijnen, houdt er ook rekening mee dat ChamSys werkt met een
QWERTY klavier. Na het ingeven van het root paswoord zult u de command prompt zien – dit
is de usernaam van de console gevolgd door : ~#, bijvoorbeeld :
chamsys176:~#
De command prompt laat u toe om manueel commando’s in te geven door het operating
system commando in te typen gevolgd door een enter toets. Geef het commando hieronder
in, afhankelijk van op welke partitie de foutmelding gegeven wordt:
fsck /dev/hda1
of
fsck /dev/hda3
of
fsck /dev/sda1 – voor Pro2014 consoles
Het commando hierboven start een disc check op de relevante partitie. Dit kan een aantal
minuten duren. Wanneer er fouten gevonden worden, zal u gevraagd worden of u deze wil
herstellen. Geef “y” op al deze vragen.
Wanneer volledig uitgevoerd, typt u in
reboot
en druk de ENTER toets, de console zal nu een shut down doen en herstarten.
Indien, voor om het even welke reden, de console niet herstart, houdt dan de witte reset toets
achteraan ingedrukt gedurende +/- 15 seconden tot dat de console van zelf volledig uitvalt.
Bij Expert en Pro consoles, kan het nodig zijn om de hierboven beschreven procedure uit te
voeren voor beide /dev/hda1 en /dev/hda3.
Contacteer uw dealer om u het paswoord mee te delen voor uw console en u te helpen met
het herstellen van de disc.
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Console commando ingaves
Occasioneel kanhet zijn dat ChamSys support u vraagt om console commando’s in te geven
om een probleem op te lossen. De procedure is verschillend bij Pro 2010 consoles t.o.v.
Pro/Expert consoles. Start met het aansluiten van een klavier aan de console.
Op Pro/Expert consoles houdt u de CTRL toets ingedrukt bij het opstarten. Er wordt dan een
rode box weergegeven op een zwart scherm met de titel “LILO”. Op het klavier typt u de tekst
linux 2 gevolgd door de ENTER toets. Linux zou moeten starten en na ongeveer 5 seconden
zou het moeten vragen naar een username en password. De username is root. ChamSys
support zal u het paswoord geven.
Bij Pro 2010 consoles houdt u de ESC toets ingedrukt bij het opstarten. Er moet u een lijst
getoond worden met opties, waarbij de bovenste optie “MagicQ Recovery” is. Selecteer deze
optie gebruikmakend van de up/down cursor toetsen en druk op ENTER. Na een paar
seconden zal u gevraagd worden naar een password; typ misspacman en druk op ENTER. Er
zal dan geprobeerd worden om de Linux te laden en u vragen “enter root password for
maintenance”. ChamSys support zal u het paswoord geven.

51.6. Resetten van een MagicQ console naar de fabrieksinstellingen
De console software upgrade utility heeft nog 2 andere functies, reset naar
fabrieksinstellingen en wissen van de console.
“Reset to factory defaults” wijzigt de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen, maar wist
geen user data. Het is aanbevolen, de huidige show te bewaren met een herkenbare naam,
alvorens de reset naar fabrieksinstellingen door te voeren. Als gevolg van de reset naar
fabrieksinstellingen, zal de console de default show laden.
“Erase console” wist alle gebruikersdata en herlaad de nieuwste software op het systeem.
Alle show data, zelf aangemaakte personality files en instellingen zullen gewist worden. Wees
er zeker van dat alle data bewaard is op een andere locatie alvorens deze actie uit te voeren.
Om de hierboven vermelde functie uit te voeren op MagicQ consoles, gaat u naa de software
utility via: Setup, View System, View Status, Change software. Selecteer Yes om de software
utility binnen te treden. Eens u in de software utility bent, volgt u de instructies op het scherm
voor “Factory Reset” of “Erase All”.
Voor “Factory Reset” typt u in *999 gevolgd door ENTER, voor “Erase All” typt u in *777
gevolgd door ENTER en 1 gevold door ENTER om te bevestigen. Denk er aan, eens de
Erase All uitgevoerd is, kan user data , bv. Show files later niet meer gerecuppereerd worden.
U dient ze eerst te backuppen alvorens de “Erase All” uit te voeren.
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51.7. Upgraden firmware
Het is normaal gesproken niet nodig om de firmware op consoles bij te werken onder normale
omstandigheden. Hieronder wordt het firmware update proces voor verschillende MagicQ
producten en de firmware wijzigingsnotities uitgelegd.

51.8. Upgrade MQ50, MQ70, MQ80 front panel en MQ500 Midi Card firmware
MQ50-, MQ70- en MQ80-consoles delen allemaal dezelfde firmware voor het frontpaneel, de
firmwarebestandsnaam voor deze producten begint met CH346. Deze firmware wordt ook
gebruikt voor de MQ250M displaycontroller en MQ500 en MQ500M Midi Cards. Voor de
originele MQ50 en MQ70 (verkocht in 2015 of eerder) zie Originele Compact-serie upgraden,
aangezien deze geen CH346-firmware gebruiken voor de bovenstaande producten.
We raden aan om de consolesoftware te upgraden naar de nieuwste stabiele versie (die
v1.8.9.0 of een hogere versie zou moeten zijn) voordat de firmware van het frontpaneel op
deze producten wordt geüpgraded.
De laatste firmware wordt met elke release voorzien in de firmware folder onder de naam
CH346_xxx.hex, merk op dat er ook firmware voor andere producten in deze map zal zijn.
Om de versie van de firmware te controleren gaat u naar Setup, View System, View Status en
selecteer de USB links tab. De software versie wordt getoond als 7e nummer in de lijst van
parameters, zoals getoond in de afbeelding hieronder. De complete lijst van parameters is:
<link drops> <time link has been up> <tx packets> <rx packets> <tx errors> <tx retries> <sw version>
<hw version> <build number>

Sommige MagicQ installatiebestanden bevatten niet alle versies van de CH346 firmware,
alhoewel een hogere versie ook de oplossingen en features bevat van de lagere versies.
D.w.z. CH346_V1.25 bevat all probleemoplossingen en features van de lagere versies.
Houdt er rekening mee dat versies gelijk aan of hoger dan V1.20 kunnen geïnstalleerd
worden op MQ80, MQ70 en MQ250.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 568 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Sommige van de eersteMQ80’en hebben nog pre-productie firmware versies staan in de
firmware folder. Deze kunnen geïdentificeerd worden als firmware versies van voor
CH324_V0.25.hex of met een naam zoals CH324_V80.69. Selecteer deze versies niet, deze
waren pre-productie firmware versies en zijn niet compatible met de MagicQ software. Deze
dienen gewist te worden in de firmware folder.

51.9. MQ250M Stadium firmware
De MQ250M Stadium-console heeft drie borden waarvan de firmware door de gebruiker kan
worden bijgewerkt.
Programmer panel
Playback panel
Motor board
Display controller

Firmware 310-025_VX.YZ.hex via SPr USB link
Firmware 310-022_VX.YZ.hex via SPb USB link
Firmware 310-021-VX.YZ.hex via SPb USB link
Firmware CH346_X.YZ.hex via S2Dsp USB link

Merk op dat het playbacklpaneel en het motorboard dezelfde USB-link gebruiken - het
motorboard is zelf verbonden met het playbackpaneel. Bij het upgraden geeft het
playbackpaneel de motorfirmware door aan het motorboard.
Waar date de datum is, b.v. CH355A_2017_05_23.hex en X.YZ is versienummer b.v.
CH346_V0.33.hex.
De onderstaande afbeelding toont de firmwareversies voor elk gemarkeerd bord.

Om de gebruikte firmwareversie te controleren, gaat u naar Setup, View System, View Status
en selecteert u het tabblad Hardware. Voor elk paneel/bord toont het de huidige versie, de
beschikbare hoogste firmwareversie en de huidige updatestatus.
Het is mogelijk om meer details te zien op het tabblad USB-links - de softwareversie wordt
weergegeven als het 7e nummer in de lijst met parameters.
De volledige lijst met parameters is:
<link drops> <time link is up> <tx packets> <rx packets> <tx errors> <tx retries> <sw version>
<hw version> <build nummer>
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51.10. Upgrade MQ500 Stadium firmware
De MQ500 Stadium console heeft 4 panelen waarvan de firmware kan geupgrade worden
door de gebruiker.
Programmer panel
Playback panel
DMX controller
Midi controller
Display controller

Firmware CH355A_date.hex via SPr USB link
Firmware CH355B_date.hex via SPb USB link
Firmware CH355C_date.hex via SDMX USB link
Firmware CH346_VX.YZ.hex via Smidi USB link
SDsp USB link niet up te graden door de gebruiker. V2 van het
controller board kan firmware CH346_VX.YZ gebruiken via
S5Dsp USB link

Waarbij date de datum is, bijvoorbeeld CH355A_2017_05_23.hex en X.YZ het
versienummer, bv. CH346_V0.33.hex.
Om de versie van de firmware te controleren ga je naar Setup, View System, View Status en
selecteert u de hardware tab. De software versie wordt getoond als het 7e nummer in de lijst
van parameters. De volledige lijst van parameters is:
<link drops> <time link has been up> <tx packets> <rx packets> <tx errors> <tx retries> <sw
version> <hw version> <build number>
De onderstaande afbeelding toont de firmwareversies met elk bord gemarkeerd.

51.11. Upgrade MQ500M Stadium firmware
De MQ500M Stadium heeft de volgende boards:
Programmer panel
Playback panel
Motor board
DMX controller
Midi controller
Display controller
Hub controller

Firmware 310-023_VX.YZ.hex via SPr USB link
Firmware 310-022_VX.YZ.hex via SPb USB link
Firmware 310-021-VX.YZ.hex via SPb USB link
Firmware CH355C_date.hex via SDMX USB link
Firmware CH346_VX.YZ.hex via Smidi USB link
SDsp USB link niet up te graden door de gebruiker. V2 van het
controller board kan firmware CH346_VX.YZ gebruiken via
S5Dsp USB link
SHub USB link niet up te graden door de gebruiker
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Merk op dat het playbackpaneel en het motorbord dezelfde USB-link gebruiken - het
motorbord is zelf verbonden met het playbackpaneel. Bij het upgraden van het
playbackpaneel wordt de motorfirmware doorgegeven aan het motorbord.
Waarbij date de datum is, bijvoorbeeld CH355A_2017_05_23.hex en X.YZ het
versienummer, bv. CH346_V0.33.hex.
De onderstaande afbeelding toont de firmwareversies met elk bord gemarkeerd.

Om de versie van de firmware te controleren ga je naar Setup, View System, View Status en
selecteert u de hardware tab. Voor elke panel/board wordt de huidige versie getoond,
beschikbare hoogste firmware versie en huidige update status.
Het is mogelijk om meer details te zien op het tabblad USB-links - de softwareversie wordt
weergegeven als het 7e cijfer in de lijst met parameters.
De volledige lijst van parameters is:
<link drops> <time link has been up> <tx packets> <rx packets> <tx errors> <tx retries> <sw
version> <hw version> <build number>

51.12. MQ500M Wing firmware
De MQ500M Wing heeft de volgende boards:
Playback panel
Motor board
DMX controller
Hub controller

Firmware 310-022_VX.YZ.hex via SPb USB link
Firmware 310-021-VX.YZ.hex via SPb USB link
Firmware CH355C_date.hex via SDMX USB link
SHub USB link niet up te graden door de gebruiker

Volg dezelfde procedure als voor de MQ500M-console hierboven, behalve met behulp van de
Stadium Playback, Stadium Wing-basiskaart en Stadium Wing-motorkoppelingen.
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51.13. Firmware Change Log
CH346 Firmware (MQ50, MQ70, MQ80, MQ500(M) Midi Card, MQ500(M) V2
Display Controllerand MQ250M Display controller)

CH346_V0.25

Original Production firmware for MQ80

CH346_V0.32

Improvements to DMX, MIDI, LTC and
faders. Upgrade to this version if you
are seeing periodic DMX flicks with
some fixtures such as SGM P5.
Upgrade to this version if you wish to
use MIDI or LTC inputs.

CH346_V0.33

Fix for display not recovering from
screen save

CH346_V0.35

No Changes - used for Production

CH346_V1.00

Support for RDM on the four DMX ports

CH346_V1.01

Fixes an RDM issue where the DMX
port does not reset correctly after a
RDM discovery collision.

CH346_V1.20

Initial Support of MQ70 and MQ50
(2019).

CH346_V1.22

Added Fader and Encoder brightness
adjustment for the MQ70.

CH346_V1.23

Fixed DMX output stopping when MQ
Direct is selected for less than 4 ports.

CH346_V1.24

Fixes Midi show control and Midi
System Exclusive messages for the
MQ500 Midi Card.

CH346_V1.25

Fixes Midi issues for MQ80 consoles,
the Midi communication issue was
introduced in versions greater than and
equal to V1.00.

CH346_V1.30

Fixes direct RDM Break and MaB
(MQ80/MQ70/MQ50).
Fixed RDM discovery times to help find
large number nodes
(MQ80/MQ70/MQ50). Fixed front panel
drop outs when MagicQ is doing time
consuming tasks
(MQ80/MQ70/MQ50/MQ500 Midi).
Updates to low level USB driver code
from a third party
(MQ80/MQ70/MQ50/MQ500 Midi).
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CH346_V1.40

MQ250M display PCB code added.

CH346_V1.41

MQ250M tilt sensor function added.

CH346_V1.42

DMX USB message alignment fix.

CH346_V1.43

Fix for intermittent firmware update
failure.

CH346_V1.45

Added support for V2 MQ500(M)
Display Controller, and
HW revision 3 of MQ250M Display
Controller. These
require MagicQ 1.9.2.4 and above.
Fixed the self test on the HW revision 3
of the MQ250M Display controller not
starting.

CH346_V1.46

CH346_V1.47

Fixed issue with MQ250 Displays not
turning on sometimes when lid is
opened.

CH346_V1.48

Updated MQ250 startup sequence to
blank the smaller screen until MagicQ
starts.

CH310-021 Firmware (Motor board)

310-021_V0.10

Initial release.

310-021_V0.11

Adds support of 12-bit moves to support
cross fader tracking, needs 310022_V0.07 or greater on the Playback
board.

310-021_V0.13

Adds explicit reset for the capacitive
touch sense on the faders in cases
where the console has failed calibration
due to faders being touched on startup.

CH310-022 Firmware (Playback Panel)

310-022_V0.05

Initial release.

310-022_V0.07

Fixed Motor stats filling up MagicQ USB
RX buffer. Adds
support of 12-bit cross fader moves for
cross fader
tracking, needs 310-021_V0.11 or
greater on the motor
control board.
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310-022_V0.08

Fixed drop outs when MagicQ is doing
time consuming
tasks.

310-022_V0.09

MQ250M Fader control added.

310-022_V0.10

WinUSB USB descriptors added.

310-022_V0.11

USB timeout fix.

310-022_V0.12

Fix for intermittent firmware update
failure.

310-022_V0.15

Made changes to LED production tests.
MagicQ v1.9.3.0

CH310-023 Firmware (MQ500M Programmer Panel)

310-023_V0.03

Initial release.

310-023_V0.05

Fixed drop outs when MagicQ is doing
time consuming tasks.

310-023_V0.06

WinUSB USB descriptors added.

310-023_V0.07

USB timeout fix.

310-023_V0.08

Fix for intermittent firware update
failure.

CH310-025 Firmware (MQ250M Programmer Panel)

310-025_V0.04

Initial
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51.14. Updaten firmware
Upgraden naar laatste firmware
Het tabblad Hardware in Setup, View System, View Status toont de beschikbare
firmwareversies en de huidige updatestatus.
Met de menuoptie LATEST FIRMWARE kan een hardware-item 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
forceren, of om alleen kaarten met een lagere firmwareversie te upgraden.
Elk bord wordt op zijn beurt geüpgraded - het huidige bord dat wordt geüpgraded, wordt
weergegeven als "upgrading" en de andere worden weergegeven als "queued”.
Soms kan het nodig zijn om ALLE FIRMWARE twee keer uit te voeren om ervoor te zorgen
dat alle kaarten worden geüpgraded.
Het is ook mogelijk om de firmware automatisch te wijzigen vanaf een USB-stick /
firmwarebestanden die naar de console zijn gekopieerd. Klik in File Manager op het bestand
en er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of alle kaarten die dat firmwaretype
gebruiken moeten worden bijgewerkt.
Manuele firmware update
Koppel alle Wings- en USB-interfaces en -schijven los van de console voordat u de firmware
bijwerkt.
Druk op Setup, View System, View Status en ga naar het tabblad USB Links.
Plaats de cursor op de regel voor de USB-link die moet worden bijgewerkt. Druk op de
bovenste softtoets CHANGE FIRMWARE en selecteer het nieuwe firmwarebestand - b.v.
CH346_V1.43.hex.
MagicQ meldt "Start firmware upgrade" en vervolgens "Sent start upgrade".
Raak niets aan en schakel de console niet uit terwijl de update bezig is - het onderbreken van
de upgrade kan de console in een onbruikbare staat achterlaten en zal voor reparatie naar
ChamSys moeten worden teruggestuurd.
MagicQ zal dan "Sent firmware 1000", "Sent firmware 2000" enzovoort weergeven, de
playback-LED's op het frontpaneel zullen ook in volgorde oplichten om de voortgang van de
firmware-update te tonen.
De console meldt "Sent All firmware" en "Programmed Ok" zodra de firmware is bijgewerkt.
Mocht de upgrade-time-out of mislukken voor het motorbord, dan verschijnt de string "Boot"
na SMotor in de USB-link, dit geeft aan dat het zich in de bootloader-mode bevindt. Een
nieuwe poging van de firmware-upgrade zou dit moeten verhelpen.
Het tabblad Hardware in Setup, View System, View Status toont beschikbare firmwareversies
en de huidige updatestatus.
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51.15. Upgraden Legacy product firmware
MQ100/200/300 Pro 2014 DMX kaart firmware
Om de Pro 2014 DMX kaart firmware up te graden, moet u software versie hoger dan
v1.5.9.9 draaiende hebben op de console. Niet op deze hogere software versies werkende en
toch de firmware upgrade doorvoeren, kan leiden tot het feit dat de console dient
teruggestuurd te worden naar ChamSys UK voor herstelling.
Om de firmware versie te controleren die u in gebruik hebt, ga naar Setup, View System,
View Status, en selecteer de USB Links tab. Houdt er rekening mee dat een Pro 2014
standaard twee USB links heeft, de DMX kaart hw09 en de MIDI kaart hw41. De software
versie wordt getoond als het 7e nummer in de lijst van de parameters. De volledige lijst van de
parameters is:
<link drops><tijd gedurende de link atief is><tx paketten><rx paketten><tx fouten><tx
pogingen><sw versie><hw versie><build nummer>
CH315C_V1.0
CH315C_V2.0_24-03-2015.hex

Originele firmware
Fix voor behoudt DMX gedurende power
on/off.

Koppel alle wings en netwerk apparaten los en verwijder alle USB sticks van de consoles.
Druk op Setup, View System, View Status en ga naa de USB Links tab. Plaats de cursor op
de link met status van het Hw09 device.
Druk op CHANGE FIRMWARE en selecteer de nieuwe firmware file, zijnde
CH315C_V2.0_24-03-2015.hex.
MagicQ moet dan zeggen “Starting firmware upgrade” en dan een paar seconden later “Sent
start upgrade”.
Raak niets aan, of schakel de console niet uit terwijl de update bezig is, onderbreken van de
upgrade kan de console in een onstabiele situatie brengen en dan dient ze terug gestuurd te
worden naar ChamSys voor herstelling.
MagicQ zal dan wachten tussen 5 en 10 seconden en de boodschap weergeven “Sent
firmware 1000”, “Sent firmware 2000” en zo verder tot ongeveer “Sent firmware 7600”.
Nadien zal er gemeld worden “Sent all firmware” en “Programmed OK”.
Als alles OK is, zal er gemeld worden “Programmed OK” en u kunt de console uitschakelen
en herstarten.
Als ze vast komt te zitten op “Fails to Load Firmware” en de console blijft in loop bij het laden
van het firmware scherm, dan dient de console uitgeschakeld te worden en terug gestuurd te
worden naar ChamSys voor herprogrammatie.

51.16. Upgraden Compact series MQ40/MQ40N/MQ60/MQ70 firmware
Om de gebruikte firmwareversie te controleren, gaat u naar Setup, View System, View Status
en selecteert u het tabblad USB Links. De softwareversie wordt weergegeven als het 7e getal
in de lijst met parameters. De volledige lijst met parameters is:

<link drops> <time link has been up> <tx packets> <rx packets> <tx errors> <tx
retries> <sw version> <hw version> <build
number>
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U kunt ook het versieveld op het voorpaneel controleren in Setup, View System, View Status,
System tab.
Om de firmware upgrade uit te voeren op de MQ40/40N/60/70 moet u eerst minimum versie
1.5.9.9 van de MagicQ software installeren op de console.
Gebruik NIET de versies v1.7.0.1 tot v1.7.0.4. Upgrade software naar v1.7.1.0 of hoger eerst.
Sommige consoles hebben een front panel firmware file versie 2.0 in de firmware folder.
Gebruik deze versie NIET. Gebruik enkel 1.0, 1.1 of 1.2.
Indien u dit niet doet, alvorens de firmware up te daten, dan kan het upgraden van de
firmware er toe leiden dat de console onbruikbaar wordt en terug gestuurd dient te worden
naar ChamSys UK voor herstelling. De laatste MQ40/40N/60/70 firmware wordt met elke
release voorzien in de firmware folder onder de naam CH331_xxx.hex.
Om de versie van de firmware te controleren gaat u naar Setup, View System, View USB en
USB Ports. De software versie wordt getoond als 7e nummer in de lijst van parameters. De
complete lijst van parameters is:
<link drops> <time link has been up> <tx packets> <rx packets> <tx errors> <tx retries> <sw version>
<hw version> <build number>
CH331_V 0
CH331_V1.0
CH331_V1.1
CH331_V1.2

Originele firmware
Audio ondersteuning toegevoegd
MIDI en LTC Timecode ondersteuning toegevoegd
(enkel M70, niet voor MQ40/60)
RS232 seriële poort communicatie probleem opgelost

Koppel alle wings, interfaces en netwerk apparaten los en verwijder de USB drives van de
console.
Druk Setup, View System, View Status en ga naar de USB Links tab. Indien meer dan één
USB device getoond wordt, koppel dan alle andere MagicQ Wings en interfaces los.

Plaats de cursor op de lijn voor USB1 zoals hierboven. Druk op CHANGE FIRMWARE en
selecteer de nieuwe firmware file, bijvoorbeeld CH331_V1.0.hex.
MagicQ moet dan zeggen “Starting firmware upgrade” en dan een paar seconden later “Sent
start upgrade”.
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Raak niets aan, of schakel de console niet uit terwijl de update bezig is, onderbreken van de
upgrade kan de console in een onstabiele situatie brengen en dan dient ze terug gestuurd te
worden naar ChamSys voor herstelling.
MagicQ zal dan wachten tussen 5 en 10 seconden en de boodschap weergeven “Sent
firmware 1000”, “Sent firmware 2000” en zo verder tot ongeveer “Sent firmware 7600”.

Nadien zal er gemeld worden “Sent all firmware” en “Programmed OK”.

Indien alles OK is, zal er gemeld worden “Programmed OK” en u kunt de console
uitschakelen en herstarten. Denk er aan dat het frontpanel van de console soms niet meer
reageert op dit punt, dus kan het zijn dat u een shutdown dient uit te voeren, via het touch
screen, gebruikmakend van Setup, View Settings, Quit. Indien er geen reactie is, dan dient u
de reset toetss ingedrukt te houden tot wanneer de console volledig uitvalt.
Indien ze vast komt te zitten op “Fails to Load Firmware” en de console blijft in loop bij het
laden van het firmware scherm, dan dient de console uitgeschakeld te worden en terug
gestuurd te worden naar ChamSys UK voor herprogrammatie.
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52. Handige tips
•

Gebruik de “Lamp On All” en “Lamp Off All” softtoetsen in het macro venster om het
aan/uit schakelen, van alle aangesloten toestellen te vergemakkelijken.

•

Gebruik een pan offset en of tilt offset om de programmering aan te passen van
enkele heads.

•

Gebruik de SHIFT of CTRL en cursor toetsen om acties uit te voeren op meerdere
items in een venster.

•

Bij het bewaren van een item, typt u best de naam in van het item, op het externe
klavier, alvorens de REC toets te drukken.

•

Om een minimum scène te creëren (bijvoorbeeld gedurende een decorwissel) en
toch de volledige programmeer mogelijkheden te behouden, gaat u naar het Intensity
venster, View Preset en stel hier de minimum look in.

•

Bij gebruik van encoders om naar de volgende waarde te springen (bijvoorbeeld de
volgende kleur), druk de toets geassocieerd met de encoder. Om te springen naar
een vorige waarde, houdt de SHIFT toets ingedrukt en druk de toets.

•

Om een playback te wijzigen, houdt u de SELECT toets ingedrukt geassocieerd met
deze playback en gebruik de encoders om de nieuwe waardes in te stellen.

•

Indien de CMY kleuren geïnverteerd weergegeven worden, d.w.z. rood is cyaan,
groen is magenta, blauw is geel, dan dient u de CMY invert optie aan te schakelen in
de Head Editor.

•

Om de look in de programmer te herstarten, drukt u tweemaal BLIND.

•

Indien u zelf vindt dat u constant van venster wisselt om een actie uit te voeren,
probeer dan de grootte van de gewenste vensters aan te passen en bewaar deze als
een layout (View).

•

Nadat u de programmer gewist hebt, kan u de toestellen opnieuw selecteren, die
geselecteerd waren bij het drukken van de CLEAR toets, door het drukken van de
ALL toets.

•

Om de attributen te verwijderen van een volledige cue stack (bijvoorbeeld positie
informatie), activeert u deze attributen in de programmer en gebruik de RECORD
REMOVE optie.

•

Om attributen toe te voegen in een volledige cue stack (bijvoorbeeld positie
informatie), activeert u deze attributen in de programmer en gebruik de RECORD
MERGE optie.

•

Om de huidige inhoud van de programmer te mixen met de huidige cue in een cue
stack, houdt de SELECT toets ingedrukt van de playback en druk RECORD.

•

Kopieer paletten naar Playbacks om een cue stack van paletten te maken.

•

Om meerdere stappen in een Cue te bewaren, gebruikt u best de Multiple Record
Mode door het ingedrukt houden van de REC toets en het selecteren van de MULTI
STEP record optie.
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53. MagicQ short cuts
Saving / Loading
New show
Save show
Load show
Save settings
Load settings
Save partial show
Merge in show
Load archived backup
Export patch list
Import patch list
Import ASCII file
Reset console

SETUP <View Settings> <New Show>
SETUP <View Settings> <Save Show>
SETUP <View Settings> <Load Show>
SETUP <View Settings> <Save settings>
SETUP <View Settings> <Import Settings>
SETUP <View Settings> <SHIFT +Export Show>
SETUP <View Settings> <SHIFT + Import Show>
SETUP <View Settings> <SHIFT + Load Backup>
PATCH <View Chans> <Export Heads>
PATCH <View Chans> <Import Heads>
PATCH <View Chans> <Import USITT>
SETUP, <SHIFT + QUIT>
Patching

Select head for patching
Patch 1 head, next free address
Patch 5 heads, next free address
Patch 1 head, next free channel on universe 2
Patch 1 head at uni 1 address 1
Patch 5 heads at uni 2 address 1
Patch 5 heads at uni 2 address 1, start at head 100
Patch 5 heads with offset 20
Patch after uni 3 address 50
Reselect head Cursor to head
Edit patched head Cursor to head
Repatch selected heads without changing offset

PATCH <Choose Head>
1 <Patch it>
5 <Patch it>
1@+2-1 <Patch it>
1@1-1 <Patch it>
5@2-1 <Patch it>
5@2-1*100 <Patch it>
5/20 <Patch it>
5@+3-50 <Patch it>
<SHIFT +Choose Head>
<SHIFT +Edit Head>
3-1/ ENTER
Select heads

Select head 1
Sub Select element 2
Select heads 1 to 4
Select heads 1 to 10, not 5
Deselect all heads
Select all heads
Reselect last heads after CLEAR
Select Group 1
Select Groups 1 to 4
Sub select 1st head
Sub select 1st and 2nd head in group
Sub select 3rd 4th and 5th head
Sub select element 2
Sub select pair
Sub select heads using palette and above 0%
Select all heads using palette
Select heads active in Playback
Select heads above 20% intensity
Select all heads active in prog
Reselect last heads after CLEAR
Change selection order
Pair selection
Invert current sub selection of heads

1 @@
.2 NEXT HEAD
1 THRU 4 @@
1 THRU 10 – 5 @@
0 @@
NEXT HEAD + PREV HEAD
ALL
1**
1 THRU 4 * *
1 NEXT HEAD
1 + 2 NEXT HEAD
3 THRU 5 NEXT HEAD
. 2 NEXT HEAD
SHIFT + SINGLE
NEXT HEAD + <Palette entry>
ALL + <Palette entry>
ALL + <S>
20 ALL + INT
CTRL + ALL
ALL
Keep ALL pressed
SHIFT + SINGLE
0 + NEXT HEAD
Lamp On / Lamp Off / Reset

Lamp On entire rig
Lamp Off entire rig
Lamp On selected heads
Lamp Off selected heads
Reset selected heads
Lamp on selected heads
Lamp off selected heads
Reset selected heads

MACRO <Lamp on all>
MACRO <Lamp off all>
SHIFT + LOCATE
CTRL + SHIFT + LOCATE
CTRL + LOCATE
<select head> *++
<select head> *-<select head> *//
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Setting intensities
Set head 1 to 100%
Set head 1 to 50%
Set heads 1 to 4 to 100%
Set head 1 +10%
Set head 1 –1%
Set head 1 to 50% time 3 secs
Set 2nd element from head 1 to 50%
Set 2nd element from head 1>10 at 50%
Set 2nd and 3th element from head 1>10 at 50%
Heads 1 to 10, 100% split delays 4s to 1s, 1s fade

1 @ FULL (Also 1 FULL)
1 @ 50 ENTER
1 THRU 4 @ FULL
1 @ + 10 ENTER
1 @ - 01 ENTER
1 @ 50 / 3 ENTER
1.2 @50
1 THRU 10.2 @50
1.2 THRU 3 @50
1 THRU 10 @ FULL / 4 THRU 0 / 1

PC Keyboard THRU = ‘>’ FULL = ‘#’
FX
Add FX
Convert chase to FX
Force Cue to have no FX

Select heads, FX <ADD FX>
CUE STACK <SHIFT + Make FX>
Select heads <SHIFT + Add FX 0 Size>
Playback

Step through Cue Stack
Step back up Cue Stack
Go to next step without time
Go back a step without time
Reassert Playback
Take manual control of Playback
Change chase / FX speed live
Go to Cue ID 2
Release Playback with 3 sec time
Release all Playbacks
Release heldover Playbacks
Release all test Playbacks/Cues/Stacks
Enter/exit Blind with 3 sec time
Make Cue Stack default all pages
Transfer a Cue Stack to other playback

>
|| or also SHIFT + >
>>
<<
S + FLASH button
S + move manual fader
S + turn encoder X
S 2 ENTER
S 3 REL
SHIFT + RELEASE
ALT + RELEASE
CTRL + RELEASE
3 BLIND
Change to Page 1, PLAYBACK, <Default Cue Stack> (soft
button D)
SHIFT + SEL – select source > select target
Loading Values into the Programmer

Default all attribs
Default position attribs
Default colour attribs
Default beam attribs
Default intensity attribs
Make active all atttribs
Make active pos attribs
Make active colour attribs
Make active beam attribs
Make active int attribs
Make hard all atttribs
Make hard pos attribs
Make hard colour attribs
Make hard beam attribs
Make hard int attribs
Load Cue from Playback
Load Cue ID 2
Load Cue ID 2 on current Cue Stack
Load Cue at 40%
Load Cue at current level
Load entire state of Cue Stack
Load selected heads from Cue
Load int from Cue
Load pos from Cue
Load colour from Cue
Load beam from Cue
Load FX from Cue
Load heads from Cue

Select heads, LOCATE
Select heads <POS + LOCATE>
Select heads <COLOR + LOCATE>
Select heads <BEAM + LOCATE>
Select heads <INT + LOCATE>
Select heads, <* + SET>
Select heads, <POS + SET>
Select heads, <COLOR + SET>
Select heads, <BEAM + SET>
Select heads, <INT + SET>
Select heads, <* + MOVE>
Select heads, <POS + MOVE >
Select heads, <COLOR + MOVE >
Select heads, <BEAM + MOVE >
Select heads, <INT + MOVE >
INC <S>
INC 2 <S>
INC CUE 2 ENTER
INC @ 40 <S>
INC @ <S>
ALL + INCLUDE
<* + INC> <S>
INC INT <S>
INC POS <S>
INC COLOR <S>
INC BEAM <S>
INC FX <S>
101 INC <S>
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Load Group of heads from Cue
Load Group of heads from Cue ID 2
Load from DMX
Load Hard Valus in Programmer
Snapshot output cues
Snapshot active values
Snapshot selected heads
Copy Heads
Copy Groups of Heads

Versie 1.9.4.0

GROUP 8 INC <S>
GROUP 8 INC / 2 <S>
Select heads, <CTRL + INC> ENTER
∗ + INC
PROG, <Snapshot>
THRU RECORD
* + SET
<from Head No> COPY <to Head No> ENTER
GROUP <from Group ID> COPY GROUP <to Group ID>
ENTER
Removing values from the Programmer

Clear all values
Clear with 3 sec time
Clear selected heads
Clear to default vals
Clear to zero value
Remove attrib
Remove attrib
Remove position attribs
Remove colour attribs
Remove beam attribs
Remove intensity attribs
Remove all attribs

CLEAR
3 CLEAR
Select heads, SHIFT + CLEAR
CTRL + CLEAR
SHIFT + CTRL + CLEAR
<REMOVE + turn encoder>
<soft button + REM>
<POS + REM>
<COLOR + REM>
<BEAM + REM>
<INT + REM>
<* + REM>
Recording Cues

Record Cue on Playback
Record Cue ID 2.5
Record Cue to current Playback
Record to Playback 2
Record to Cue ID 2.5 Playback 2
Record to Cue ID 2.5 on current Cue Stack
Record sel heads only
Record sel only
Record sel attribs
Record entire state of programmer
Record Cue Only
Record Snapshot

REC S
2.5 REC S
REC ENTER
REC 2 ENTER
REC 2 / 2.5 ENTER
REC CUE 2.5 ENTER
<SHIFT + RECD> <Sel Only> S
* + REC
<SHIFT + REC>, select attribs, S
ALL + REC
/ + REC
THRU + REC
Record Merging / Removing

Record merge
Record Merge current Cue
Record Merge current Cue
Record merge selected head only
Record merging aal Cue Stack
Record Merge Cue Id 2 to 4
Record Remove
Record Remove selected head only
Record Remove all Cue Stack
Record Remove Cue Id 2 to 4
Record Selected Heads
Recording into the current cue
Set Head 2 at 50% into current cue
Set Head 2 at +10% into current cue
Set Head 2 at 50% into all cues
Set Head 2 +10% into all cues

<+ + REC> S
S + REC
REC UPDATE
Hold * and + and press REC
<SHIFT + REC><Record Merge> S
<+ + REC> 2 THRU 4 S
<- - REC> S
Hold * and + and press REC
<SHIFT + REC> <Record Remove> S
← REC> 2 THRU 4 S
* + REC
REC 0 ENTER
S + <2 @ 50>
S + <2 @ +10>
S + <2 @ 50 THRU>
S + <2 @ +10 THRU>
Editing Cues

Edit in Programmer
Record merge current cue
Rec merge all Cues in Stack
Rec merge all Cues in Stack
Remove Cue Stack
Remove Cue ID 2.5
Remove Intensity from Cue
Remove Cue 2 from current Cue Stack
Move Cues
Copy Playback

INC <S>, make change, UPDATE
Change vals in Prog, <S> + REC>
< + + REC><S>
<SHIFT + REC> <Record Merge> <S>
REMOVE <S>
REMOVE 2.5 <S>
Hold S + Enter Level e.g <S> 1 @ 20 ENTER
REM CUE 2 ENTER
Move CUE <Cue ID> @ <Cue ID>
COPY source <S> dest <S>
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Copy Playback unlinked
Copy Cue to end of Cue Stack
Copy multiple Cues
Copy heads in Cues
Copy Heads in Cues
Copy Groups of heads in Cues
Replace Palette in Cues
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<SHIFT + COPY> <Unlinked> <source S> <dest S>
COPY <Cue ID> @
COPY CUE <Cue ID> THRU <Cue ID> @ <Cue ID>
<from Head No> COPY <to Head No> <S>
Hold + and COPY or SHIFT COPY select COPY HEADS
GROUP <from Group ID> COPY GROUP <to Group ID>S
Hold - and Copy or SHIFT COPY select REPLACE
PALETTE
Palettes

Record Palette
Palette using keypad
Re-record Palette
Name Palette
Name Palette (no keyboard)
Edit Palette
Copy Palettes to Playback
Set Icon for a palette
Copy Palettes to Playback
Play Palette with 3 secs
Play Palette with 3 secs fanned
Play Palette with 3 secs reverse fan
Play Palette with 3 secs into centre fan
Play Palette with 3 secs centre out fan
Play Palette with 3 secs Random fan
Play Palette with 10 secs total 2 secs per Head
Play Palette with 10 secs into centre total 2 secs per Head
Use last fan timing
Play Palette fan fade 0 to 3s
Play fan delay 0 to 3s, 1s fade
Play Pallete using keypad
Play Pallete using keypad with time
Play Pallete using keypad with time
Palette with 3 secs fade left to right across Group Grid
Palette with 3 secs fade right to left across Group Grid
Palette with 3 secs fade out to in on Group Grid
Palette with 3 secs fade in to out on Group Grid
Palette with 3 secs fade centre in to out on Group Grid
Palette with 3 secs fade centre out to in on Group Grid
Palette with 3 secs fade top to bottom across Group Grid
Palette with 3 secs fade top to bottom across Group Grid
Palette with 3 secs fade top out to in on Group Grid
Palette with 3 secs fade top in to out on Group Grid

Select heads, REC, select item
POS <palette number> ENTER
Select heads, REC, select item
Type name, SET
SET SET, type name, sel item
Select heads, INC,select item, make changes, UPDATE
<SHIFT + cursor> to select Palettes, COPY S
SHIFT + SET, choose palette, choose icon
<SHIFT + cursor> to select Palettes, COPY <S>
3 select item
3 * select item
3 * / select item
3 * + select item
3 * - select item
3 * . select item
10 / 2 * select item
10 / 2 * + select item
*
0 THRU 3 select item
0 THRU 3 / 1 select item
POS <palette number> ENTER
<Palette type - INT/POS/COL/BEAM/FX> <palette ID>
TIME <time> ENTER
<Palette type - INT/POS/COL/BEAM/FX> <palette ID> /
<time> ENTER
3 * . . select item
3 * / / select item
3 * - - select item
3 * + + select item
3 * + - select item
3 * - + select item
3 * . . . select item
3 * / / / select item
3 * + + + select item
3 * - - - select item

Information Windows
Extra Output Info Windows
Programmer Info Window
Cue Stack Info Window
Execute Windows
Send text message

Send text display 5 seconds
Send text stay visible

Multiple Eexcute windows
Multiple Group windows
Screenshot internal & external screens

1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT
CTRL + PROG or 2 PROG
CTRL + CUE STACK or 2 CUE STACK
1 EXEC 2 EXEC 3 EXEC
! delay, duration, !message
!0,5!message

! message

2 EXEC, 3 EXEC
2 GROUP, 3 GROUP

ALT + ADD SWAP (F12 on PC)
Net Session

Resync SLAVE console

Hold cursor left + cursor right, press SET
Wing / Keypad short cuts

Select position palette
Select colour palette
Select beam palette
Select position palette 4
Select colour palette 5

<POS + <S>>
<COLOR + <S>>
<BEAM + <S>>
POS 4 ENTER
COLOR 5 ENTER
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Select position 4 time 5 secs
Select position 4 time 5 secs fan
Default intensity attribs
Make active intensity attribs
Remove intensity attribs
Enter/exit test mode PC/Mac
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POS 4 / 5 ENTER
POS 4 / 5 * ENTER
<ALL + LOCATE>
<ALL + SET>
<ALL + REMOVE>
Type test and press CTRL + SHIFT
Console

Start up
Shut down
Soft reset
Calibrate touch screen
Hard reset
Hard power off MQ100/40/50/60/70
Hard power off MQ80
Reset Graphics
Shut Down console
Lock/unlock console
Console lights on/off
Console screen save, stealth mode
Home on Compact Consoles
End on Compact Consoles
Enter/exit test mode MQ100
Enter/exit test mode MQ40/50/60/70/80
Enter/exit test mode PC/Mac
Home on Compact consoles
End on Compact console
Home on Stadium consoles
End on Stadium consoles
Enter/exit test mode MQ100
Enter/exit test mode MQ40/50/60/70/80
Text Search in current window(consoles)
Text Search in current window(MagicQ PC)

Start button on rear
SETUP, <QUIT>
SETUP, <SHIFT + QUIT>
SETUP, <View Settings> <Cal Touch> or <CNTRL>+SET
Hold rear reset button 5 seconds
Hold rear reset button 15 seconds
Unplug Powercon + Hold reset button 10 seconds
SHIFT + DBO
CTRL + DBO
<CTRL + SOFT button Encoder A>
<CTRL + SOFT button Encoder B>
SHIFT + BLIND
ALT LAYOUT 1
ALT LAYOUT 3
<SHIFT + SHIFT>
<ALT + CTRL + SHIFT>
Type test and press <CTRL + SHIFT>
ALT + Lay 1
ALT + Lay 3
ALT + HEAD
ALT + TIME
SHIFT + SHIFT
ATL + CTRL + SHIFT
CTRL + > (Right cursor key)
CTRL +
Cue Stack Macros

Activate Playback
Activate playback at level
Run Keyboard macro
Release Playback
Release Playback with time
Release all held Over Cue Stacks
Release held over Cue Stacks for this playback
Activate Playback 100%
Release Playback 0%
Go Playback
Go to Cue id on playback with time (when <preload flag> is
set to 1, cue is preloaded).
Go on current playback when the MagicHD layer is the given
number of frames from the end
Go on current playback when the MagicHD layer is the given
number of frames from the end
1 – Lamp on all heads, 2 reset all heads, 3 lamp off all
heads, 4 cancel screen save
Type is 5 for enable Uni zone, 6 for disable Uni zone
Stop Playback
Choose Playback
Set level of last Cue Stack to be activated (e.g. with an A
command) / fade time
Set level of current playback / fade time
Set level of the playback that is running the macro / fade
time
Jump to Cue id current Playback
Activates Cue Stack (in Stack Store)
Activate Cue Stack at level. Cue Id is optional.
Activates Exec Grid item
Releases Cue Stack (in Stack Store)
Releases Exec Grid item
Set internal timecode (1000 to pause, 1001 to play, 1002 to
reset to 0. All other values to set specific timecode)
Set decoded time code

A <Playback no>
A <Playback no> / <Level>
B <Macro no> (0 = stop all macros)
R <Playback no> (0 = release this playback)
R <Playback no> / <fade time>
R1000
R999
T <Playback no>
U <Playback no>
G <playback number>
G <playback number> / <cue id> / <preload flag> / fade
time>
G 0 / 1 / <frames> / <layer>
G 0 / 1 / <frames> / <layer>
H <Type>
H <Type> / <Uni zone>
S <Playback no>
C <Playback no>
K <Level>/ <fade time>
L <Level> /<fade time>
M <Level> /<fade time>
J <Cue Id>
E <Cue Stack id>
E <Cue Stack id>/<Level>/<Cue Id>
E0/<Exec Page>/<Item>
F <Cue Stack id>
F 0/<Exec Page>/<Item>
I <Timecode>
O <Time code>
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Change page (page no of 0 means next page)
Set current time code (gen only)
Open view (window layout)
Enable/disable timecode generation (1 for enable, 0 for
disable)
Enable/disable Automation (1 for enable, 0 for disable)
Trigger 10Scene - Zone id 1 to 20, Button id 1 to 10, State is
0 for button release 1 for button pressed 2 for button activate
and 3 for release
Transmit data on the serial port
Transmit data on the network port over ChamSys Remote
Ethernet Protocol
Transmit data over MIDI
Transmit data over OSC
Audio Command, supported commands are stop, close,
jump, dev, Param1,g (gain)
Scheduled Events Date

Versie 1.9.4.0

P <Page no>
Q <Time code> e.g. Q100
V <View no>
W <Enable>
W <Autom ID> / <Enable>
T0 / <Zone id> / <Button id> / <State>
X <Data>
Y <Data>
N <Data>
K <Data>
D <Audio command>
Z<DDMMYYYY>Z

Window Control
Cue window positioned on attribute
Open Cue Stack Window
Open Cue Stack Options Window
Open Cue Window current playback
Close all Windows
Bring all Windows to internal screen

<S> + Pos, Beam, Col, Int or FX button
Double click S-button playback
Triple click S-button playback
SHIFT+ Double click S-button playback
SHIFT + CLOSE
SHIFT + EXT (typ 0 and SHIFT + EXT on Compact
consoles)
Stadium Shortcuts

Change Execute buttons function
Move Windows between monitors
Change Faders mode
Change Faders mode on PC
Page through one by one instead of pages
Deactivate all faders for the mode across pages
Record current fader mode/state to an execute button
Next/Prev Bank

SHIFT + NEXT/PREV Page
ALT + SETUP
SHIFT + Faders NEXT/PREV Page button
SHIFT+ Faders NEXT/PREV Page button
SHIFT + NEXT/PREV Page button
SHIFT + Big Pause button
NEXT/PREV Page + Rec
ALT + NEXT/PREV Page
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54. Problemen oplossen
54.1. Geen uitgang
Ga na of de console correct werkt door het openen van het Output venster en de data van de
kanalen te bekijken. Indien de kanalen niet op hun gewenste waardes zijn, controleer dan:
•
•
•
•
•

Staan de Grand Master en Playback Master faders naar boven?
Staan de playback faders naar boven?
Is er data bewaard in de cues van de playback?
Is BLIND mode aangeschakeld?
Zijn de toestellen en dimmers op de juiste universe gepatcht?

Indien in het Output venster de juiste waardes getoond worden, ga dan na of de ouputs
enabled zijn en goed ingesteld zijn in VIEW DMX I/O van het setup venster. Indien u een
ethernet convertor box gebruikt ga dan na of deze de correcte data ontvangt. Controleer:
•
•
•
•

Outputs zijn correct geconfigureerd
Outputs enabled zijn
Is test mode actief in DMX I/O?
Indien u gebruik maakt van outputs via netwerk, controleer dan of IP adres en subnet
correct geconfigureerd zijn

Probeer een testpatroon op de gewenste DMX output tte starten, in DMX I/O stelt u het test
veld in op Ramp. De Outputs, View Chans, View DMX tonen exact wat uitgestuurd wordt op
elke universe.

54.2. MagicQ reageert niet
Wijzigt de tijd in de status display, indien wel, dan reageert de console nog steeds.
Controleer:
•
•
•
•
•

Master faders staan naar boven
Correcte playback pagina is geselecteerd
In de playback is een cue bewaard
De console is niet geblokkeerd via de lock functie (CTRL en softtoets links bovenaan)
toetsen test mode staat niet aan (Druk CTRL+ALT+SHIFT of houdt de SHIFT toets
links bovenaan ingedrukt en druk de SHIFT toets rechts bovenaan op oudere MQ100
serie consoles).

Indien de tijd niet meer wijzigt, voer dan een RESET uit door achteraan op de kleine reset
knop te drukken, gedurende minimum 5 seconden. Of schakel de console uit door langer dan
15 seconden de RESET knop ingedrukt te houden.

54.3. MagicQ reageert traag
Controleer het geheugen gebruik in Setup, View System, View Status. Probeer:
• Alle vensters te sluiten (SHIFT + CLOSE)
• Controleer of de show wel bewaard is op disc en niet op de USB stick
• Verwijder alle USB apparaten, vooral de USB sticks
• Koppel de netwerkverbinding los met de media servers
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54.4. Rare toets indrukken, onverwachte venster wijzigingen
Ga in de Board test mode om te bepalen wat de oorzaak is van de fout (Druk
CTRL+ALT+SHIFT of houdt de SHIFT toets links bovenaan ingedrukt en druk de SHIFT toets
rechts bovenaan op oudere MQ100 serie consoles).
•
•
•

Controleer of er geen toets geblokkeerd zit
Controleer of er niets of niemand op het klavier leunt of op de andere toetsen
Controleer of er geen keyboard macro per ongeluk gerecord/weergegeven wordt

54.5. MagicQ console boot niet
Er zijn een paar verschillende redenen waarom een console niet start, het kan een probleem
zijn met het operating systeem, software of hardware probleem.
MQ100 serie console boot niet
Als de console constant de boot cyclus doorloopt en toont “kernel panic” dan wijst dit meestal
op een hardware probleem. Vraag aan een gekwalificeerd service technieker om de
achterwand te verwijderen en alle kabels even los te maken en weer op dezelfde plaats te
steken, idem voor het printje op het processorboard (transition card).
Bij een Pro 2014 console, indien de console toont “lynxfb”, vraag dan aan een gekwalificeerd
service technieker om de achterwand te verwijderen en de grafische kaart onder de
processor module te verwijderen, er is een opening onderaan het chasis zodat deze makkelijk
kan verwijderd worden.
Kijk in de software upgrade sectie voor herstellen van het operating systeem.
MQ80 console blank scherm en boot niet
Wanneer de BIOS settings verloren zijn op de MQ80 console, dan zal de interne display niet
werken, dit kan er ook voor zorgen dat de MQ80 niet correct start. Een indicatie dat dit
gebeurt kan zijn dat, wanneer de console aangezet wordt, dat de blauwe softtoets aan beide
zijden van het scherm oplichten, maar het scherm van de console blijft zwart. Om de BIOS
settings te resetten op de MQ80 console, dient u een externe DVI monitor aan te sluiten op
de DVI poort aan de achterzijde van de console en een USB keyboard onderste Neutrik USB
connector.
Eens aangesloten:
- Start de console op en ga in de BIOS settings d.m.v. de “Delete’ toets op het externe
klavier.
- Ga naar Advanced, Chipset Configuration
- Selecteer de primary output en zet deze op LVDS output
- Selecteer de “1440x900 24bit 2ch LED” optie voor de resolutie (zou deze moeten zijn
boven de 1280x900 optie dicht in het midden
- Selecteer de 2e output als HDMI
- Druk op F10 om te bewaren en de console te resetten
Denk eraan dat deze settings enkel en alleen voor de MQ80 console zijn en niet mogen
gebruikt worden op ELKE andere MagicQ console. Een BIOS-update is beschikbaar om
standaard de juiste instellingen te maken als de BIOS-instelling in de toekomst verloren gaan
- neem contact op met ChamSys-ondersteuning om dit te verkrijgen.
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MQ80 console MagicQ start niet
Als de console niet correct is afgesloten of om de één of andere reden MagicQ niet correct is
afgesloten (bijvoorbeeld door de reset-knop op de console te gebruiken), kan de console
opstarten in het GNU GRUB-scherm zoals hieronder afgebeeld. Om MagicQ op te starten,
wanneer de console zich in deze toestand bevindt, is een USB-toetsenbord nodig, sluit u een
USB-toetsenbord aan op de console en selecteert u de bovenste optie MagicOS4 GNU/Linux
met behulp van de cursortoetsen op het toetsenbord en drukt u op Enter om te selecteren en
om deze optie op te starten. De console zou dan MagicQ moeten opstarten en correct
moeten starten.
Wanneer de console is opgestart in het GNU GRUB-scherm, probeer dan NIET om de
console te resetten door power cycling of het resetten van de console, aangezien dit schade
toebrengt aan de Solid State Drive van de console.

MQ50/MQ70/MQ250M console, MagicQ start niet
MagicQ MQ50, MQ70 en MQ250M consoles beschikken over een herstelmodus waardoor
het besturingssysteem opnieuw kan worden geïnstalleerd.
De herstelknop bevindt zich aan de achterkant van de consoles. Herstel mag alleen worden
gebruikt als de console aan staat, maar MagicQ niet start. Merk op dat het gebruik van de
herstelmodus tijdens het proces gebruikersshowbestanden kan wissen.
Herstel gebruiken:
• Schakel de console uit
• Houd de herstelknop aan de achterkant van de console ingedrukt
• Schakel de console in terwijl u de herstelknop ingedrukt houdt
• Laat na ongeveer 20 seconden de herstelknop los, de console start op in de herstelmodus
• Selecteer System Format in de Recovery menu
• Selecteer Restore Boot partition
• Nadat dit is voltooid, selecteert u Back en sluit u de console af, en schakelt u vervolgens de
console weer in.
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Als de console niet opstart in MagicQ na het volgen van het bovenstaande, kunnen deze
stappen worden gevolgd:
• Download het nieuwste MQ50/MQ70/MQ250M-software-installatieprogramma van de
ChamSys-website (.cdz-bestand) en kopieer het naar een USB-stick.
• Schakel de console uit
• Houd de herstelknop aan de achterkant van de console ingedrukt
• Schakel de console in terwijl u de herstelknop ingedrukt houdt
• Laat na ongeveer 20 seconden de herstelknop los, de console start op in de herstelmodus
• Selecteer System Format in de Recovery menu
• Selecteer Format Internal Flash en bevestig, eens voltooid selecteer Back en sluit de
console af
• Zet de console normaal aan
• Console start automatisch het MagicQ factory menu
• Selecteer Update vanaf USB-stick en selecteer het .cdz-bestand op USB-stick.
• Als de console éénmaal klaar is, moet hij opstarten in MagicQ.
MQ40/MQ60 console boot niet
MQ40/60-serie consoles hebben een herstelmode voor het besturingssysteem. Bij het
inschakelen van de console moeten de s-knoppen in volgorde oplichten en vervolgens
beginnen te knipperen totdat MagicQ is gestart. Als MagicQ niet start, kan dit duiden op een
probleem met het besturingssysteem.
Om het besturingssysteem op deze consoles te herstellen:
•
•
•
•
•

Schakel de console uit
Houd || ingedrukt van playbacks 1 en 3, en > toets van playback 2
Schakel de console in terwijl u deze 3 toetsen ingedrukt houdt
Blijf deze toetsen ongeveer 30 seconden ingedrukt houden
MagicQ zou dan een oudere versie van het MagicQ OS moeten herstellen en
herladen

Als de console hierna niet meer opstart, neem dan contact op met ChamSys Support.

54.6. MagicQ console blanco scherm
Indien het scherm blank is, dan kan het zijn dat de screensaver aanstaat. Probeer op de
SHIFT toets te drukken.
Indien het scherm zwart blijft, zelfs na het drukken van toetsen, probeer dan de CTRL toets
ingedrukt te houden en druk de soft toets rechts onderaan tweemaal (soft toets dichtst bij de
grote encoder wielen) . Dit probeert de backlight van het scherm te herstarten.
Het scherm kan uitgeschakeld zijn of gelockt door een gebruiker. Druk de CTRL en de 2e soft
toets aan de linker zijde (Soft toets B). Indien dit niet helpt, houdt dan de CTRL toets
ingedrukt en de 2e soft toets een tweede maal.
Indien het scherm nog steeds zwart blijft, probeer dan een externe monitor aan te sluiten.
Probeer te voorkomen om de witte reset toets te gebruiken om zo de console uit te
schakelen. Gebruik de drie cursor toetsen (< v >) (pijltje links + onder + rechts) en druk de
DBO toets om een shut down te doen van de console.

54.7. MagicQ console wit scherm
MagicQ consoles met een wit scherm geeft aan dat de display voeding krijgt maar geen
signaal. Dit kan zijn doordat de hoofd processor gestopt is met werken of omdat de display
signaal kabel defect/los gekoppeld is.
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Probeer op de S toetsen te drukken. Indien de blauwe LED de S toets volgt, dan is de
processor nog steeds correct werkende, controleer de display kabel. Vraag aan een
gekwalificeerd service technieker om de te openen en dit te controleren.
Indien de S toets niet meer reageert, dan is er waarschijnlijk een slecht contact in de
achterwand. Vraag aan een gekwalificeerd service technieker om de achterwand te
verwijderen en de voedingskabel en disc kabels te controleren. Idem voor de print op het
processor board, zorg ervoor dat deze goed aangedrukt wordt.
Probeer te voorkomen om de witte reset toets te gebruiken om zo de console uit te
schakelen. Gebruik de drie cursor toetsen (< v >) (pijltje links + onder + rechts) en druk de
DBO toets om een shut down te doen van de console.

54.8. MagicQ console vertoond storingen op het scherm
Indien het scherm verstoord is, verschillende lijnen in het beeld heeft of verkeerde kleuren
hefet, dan geeft dit aan de graphics hardware niet correct gestart is.
Gebruik de drie cursor toetsen (< v >) (pijltje links + onder + rechts) en druk de DBO toets om
een shut down te doen van de console.

54.9. MagicQ console, intern touch screen werkt niet
•
•
•
•
•
•

Probeer het touch screen te kalibreren (CTRL + SET)
Controleer of u correcte waardes ontvangt in board test mode (SHIFT + SHIFT)
Controleer of er geen vuil aan de randen van het scherm zit
Controleer of er geen vocht gemorst is op het touch screen
Controleer of het metaalwerk niet raakt op het scherm
Controleer or er geen barstjes zijn in het scherm

54.10. All 10 S toetsen knipperen blauw
Indien alle 10 S toetsen blauw knipperen, dan betekent dit dat het console front panel niet
communiceert met de consolehoofdprocessor.
Dit kan komen door een probleem met de hoofdprocessor van de console of dat de
kabel/connectie tussen de console en hoofd processor en het console front paneel. Indien de
hoofdprocessor werkt en het MagicQ venster toont op het scherm dan is er een probleem met
de kabel/connectie.
Het is mogelijk om na te gaan of de hoofd processor werkt of niet:
• Wordt er iets getoond op het hoofdscherm? Ziet u de boot procedure?
• Sluit een externe monitor aan. Zie je iets op de externe monitor gedurende het
booten?
• Sluit een klavier aan. Indien je op de CAPS LOCK drukt, licht de LED van de CAPS
LOCK op?
• Draait de ventilator van de console?
Houdt er rekening mee dat bij een MQ100/200/300 het touch screen aangestuurd wordt door
het frontpanel, dus de touch zal niet werken in deze situatie. Sluit een externe muis aan om
items aan te klikken op het scherm.
Om een shut down te doen van de console gebruikt u een muis, of indien er geen output is op
het scherm, gebruik dan de reset toets.
Als het front panel niet communiceert met de hoofd processor, dan zal het niet mogelijk zijn
om een shut down te doen met de toetsen op het frontpanel.
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54.11. Fader, Encoder of toets die niet correct werkt
•

Ga naar de board test mode (Druk CTRL+ALT+SHIFT of houdt de SHIFT toets
links bovenaan ingedrukt en druk de SHIFT toets rechts bovenaan op oudere
MQ100 serie consoles) om de hardware te testen.

Indien geen enkele toets of fader werkt, controleer dan of het front panel wel degelijk werkt.
Indien er geen leds oplichten op het frontpanel, dan is het mogelijk dat het frontpanel niet
werkt.
Bij MQ500, MQ100 serie consoles en Playback en Execute wings zijn er 4 leds onder de
polssteun. De rode LED geeft aan dat de voeding OK is.Terwijl de groen LED moet knipperen
wat aangeeft dat de CPU van het fronpanel werkt. De twee gele LEDs tonen communicatie
van en naar het fronpanel. Één van hen dient aan te gaan wanneer je faders beweegt, de
andere dient te knipperen van tijd tot tijd wanneer het boodschappen ontvangt van de
hoofdprocessor van de console.

54.12. Niet mogelijk om show te bewaren of heads te patchen na het uitvoeren
van een *777 erase all op de console
Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van de *777 Erase all functie op MagicQ consoles met
een versie lager dan v1.5.9.2.
Om op te lossen:
Ga naar Setup, File manager en druk een aantal keer op de up dir sof toets. Dit brengt u in de
root folder (folders zullen verschijnen op scherm). Zoek de folder genaamd home, ga in deze
folder en maak een folder aan, gebruikmakend van de Create Dir soft toets, genaamd
magicq. Herstart de console.

54.13. “MagicQ needs to write to the install folder…” boodschap op de Mac
Indien je de boodschap krijgt, op een Mac, betreffende niet correcte rechten, probeer dan de
volgende stappen:
1. Open de “Applications” folder in finder
2. Rechts klikken op de “MagicQ” folder en selecteer “Get Info”
3. Klik op de padlock in de rechter benedenhoek en geef uw paswoord in
4. Indien uw usernaam zich niet in de lijst met permissies bevindt, voeg deze dan toe
met de + toets
5. Stel de permissies in, voor uw usernaam, op “Read & Write”
6. Klik op het settings icoon onderaan de permissieslijst, selecteer “Apply to enclosed
items…”, en accepteer de waarschuwingsboodschap
7. Herstart de Mac
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Indien de foutboodschap blijft komen, voer dan een volledige nieuwe installatie uit van
MagicQ:
1. Open de “Applications” folder
2. Delete de “MagciQ” folder
3. Open Finder, kies “Go” > “Go to folder” in de toolbar
4. Typ in “~/Library/Applications Support/”
5. Indien een “MagicQ” folder bestaat, wis deze dan
6. Herstart de Mac
7. Downmload de laatste versie via https://secure.chamsys.co.uk/download
8. Open de .dmg file. Houdt de shift ingedrukt, rechtsklik op het MagicQ pakket,
selecteer “Open” en klik “Open”.
9. Volg de installatiestappen

54.14. Linux: MagicQ start niet / libGL error
Als MagicQ niet start op Linux, probeer het dan uit te voeren vanaf de opdrachtregel (met
/opt/magicq/runmagicq.sh). Als er fouten verschijnen vergelijkbaar met het volgende:
libGL error: MESA-LOADER: failed to open swrast (search paths /usr/lib/x86_64- linux-gnu/dri:\$${ORIGIN}/dri:/usr/lib/dri)
libGL error: failed to load driver: swrast
Dan wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt doordat uw grafische stuurprogramma's zijn gebouwd
voor een nieuwere versie van libc dan deze die door MagicQ wordt gedistribueerd.
Probeer de naam van /opt/magicq/lib/libstdc.so.6 te wijzigen in libstdc.so.6 ~ (hiervoor is
mogelijk root nodig) en nadien opnieuw starten; Hierdoor kan MagicQ de systeemversie van
libstdc.so.6 gebruiken. Als dit niet lukt, hernoem het bestand dan opnieuw en neem contact
op met ondersteuning.

54.15. MagicQ console reset constant
In dit geval kan het zijn dat de voeding van het processorboard kort verbroken wortd. Indien
de console kortstondig een wit scherm geeft en dan een volledige restart doet is het meestal
de voedingskabel van het processorboard die slecht contact geeft. Achterwand van de
console losschroeven, voedingskabel van de processor loskoppelen (ook al zit deze goed
vast) en weer aankoppelen aan beide zijden van de kabel en eventueel vervangen mocht het
probleem blijven terugkomen. De voedingskabel bevindt zich in de achterwand rechts en is
de kabel met rode, gele en zwarte draden.

54.16. MagicQ console vertraagt en reset na een tijdje
Ondervindt u dat de tafel begint trager en trager te werken, na een tijdje reset en dan
opnieuwe trager en trager begint te werken om dan opnieuw te resetten, koppel dan het PC
klavier los of kijk na of er geen toets constant ingedrukt blijft op het klavier.
Wanneer de tafel constant toets aanslagen ontvangt van het externe klavier, loopt de input
buffer vol, lijk alles trager te reagere en doet de console een reset om de input buffer weer
leeg te maken.
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54.17. 0% of disc space boodschap
Dit betekent dat om de één of andere reden de schijf volledig vol is. Dit belet dat de console
nog normaal werkt. Één van de redenen kan zijn dat door een probleem met bijvoorbeeld een
USB stick de linux log files de schijf volledig vol geschreven hebben. Typ in het ingave veld
deletelinuxlog en druk op SHIFT + QUIT (RESET) zonder eerst op ENTER te drukken. De
logfiles zullen u gewist worden en er zal weer voldoende vrije ruimte zijn indien dit de oorzaak
was.
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54.18. Geen toegang meer tot USB stick
Als je in Setup – View Settings – File Manager – USB drive kijkt naar de inhoud van de Usb
stick ziet u bestanden staan, maar bestanden die niet op uw stick staan. De bestanden die
wel op uw stick staan, zijn niet zichtbaar.
-

Verwijder de USB stick.
Verwijder alle bestanden die u nu ziet staan in Setup – View Settings – File Manager
– USB drive. Dus eigenlijk de niet bestaande bestanden.
Herstart de console.
Nu moet uw USB stick weer leesbaar zijn.
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55. Toets functies
Shift
De Shift toetsen worden gebruikt om alternatieve functies van toetsen en faders te selecteren.
Er zijn 3 shift toetsen op de console, één bovenaan aan beide zijden van de het touch screen,
een derde in de rij van de actietoetsen boven het numerieke klavier.
De shift toetsen op een PC klavier hebben dezelfde functies.

Ctrl
De ctrl toetsen worden gebruikt om alternatieve functies van toetsen en faders te selecteren.
Er zijn twee ctrl toetsen op de console, enkele bovenaan beide zijden van het touch screen.
Alternatieve functies bevatten views en aanpassingen aan helderheid en contrast van display
en console verlichting.
De ctrl toetsen op een PC klavier hebben dezelfde functies.

Alt
De alt toets wordt gebruikt op MagicQ Compact consoles (MQ40/MQ50/MQ60/MQ70) om
toegang te krijgen tot de alternatieve functies welke geen eigen fysische toets hebben. De
alternatieve functie is gedrukt in het zilver op het panel onder of boven de toets.
Op alle consoles:
ALT + LEFT
ALT + RIGHT
ALT + UP
ALT + DOWN
ALT + LOCATE
ALT + ALL

PAGE LEFT
PAGE RIGHT
PAGE UP
PAGE DOWN
DEF COLOUR
SNAP COLOUR

Op MagicQ Compact consoles (MQ40/MQ50/MQ60/MQ70/MQ80) zijn de volgende extra
functies beschikbaar:
ALT + PROG
ALT + OUT
ALT + PATCH
ALT + MEDIA
ALT + EXEC
ALT + CUE
ALT + PLAYBACK
ALT + STACK STORE
ALT + CUE STORE
ALT + SINGLE
ALT + FAN
ALT + GROUP
ALT + THRU
ALT + LAY1
ALT + LAY3

MIN
MAX
NEXT
EXT
SIZE
PLOT
TIMELINE
MACRO
HELP
PAIR
MIRROR
HEAD
TIME
HOME
END
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Op Stadium consoles:
ALT + PROG
ALT + OUT
ALT + SETUP
ALT + PATCH
ALT + HEAD
ALT + TIME

MIN
MAX
EXT
SIZE
HOME
END

Op alle consoles zal ALT + ADD/SWAP een screenshot nemen van het hoofdscherm (en
externe monitor, indien beschikbaar), en deze bewaren in een folder, genaamd “screenshot”
in de MagicQ home folder.

Min
Gebruikt om een venster te minimaliseren. Schermen verschijnen in de schermsectie van het
scherm.

Max
Gebruikt om een venster te maximaliseren. Schermen verschijnen in de schermsectie van het
scherm. Een gemaximaliseerd venster heeft de volledige afmetingen van het scherm. De
toetsen rondom de rand van het scherm blijven afgebeeld.

Close
Gebruikt om een venster te sluiten. Schermen verschijnen in de schermsectie van het
scherm. Shift + Close sluit alle schermen die open stonden.

Next Win
Deze toets werd ondersteund op oudere MQ100/MQ200/MQ300 consoles.
Deze toets liet de gebruiker toe om het actieve venster te kiezen uit de geopende vensters.
De volgorde van de schermen ligt vast zodanig dat de schermen verschijnen in een uit het
hoofd te leren volgorde, ongeacht de volgorde waarin ze geopend werden.
Schermen verschijnen in de schermsectie van het scherm.

EXT
De functie van deze toets is gewijzigd. Deze is nu hernoemd naar EXT en wordt gebruikt om
vensters van/naar externe monitors te sturen bij gebruik van Multi Windows.
In de oudere software versies werd deze gebruikt voor het selecteren van het vorige venster.
De volgorde van de schermen ligt vast zodanig dat de schermen verschijnen in een uit het
hoofd te leren volgorde, ongeacht de volgorde waarin ze geopend werden.
Schermen verschijnen in de schermsectie van het scherm.

Size
Deze toets wordt gebruikt om de grootte van het huidige venster aan te passen op het
scherm. Drukken van deze toets opent de Window Size dialoog box.
Schermen verschijnen in de schermsectie van het scherm. De initiële grootte is
gemaximaliseerde grootte, d.w.z. het venster vult het volledige weergavescherm.
Er zijn zeventien verschillende combinaties van venster grootte en positie.
Er zijn 4 halve scherm posities en 4 ¼ scherm posities mogelijk.
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Er zijn 4 aanpasbare linkerhand posities en vier aanpasbare rechterhand posities. Vensters
toegewezen aan deze posities zullen zich automatisch aanpassen om de volledige
beschikbare ruimte op te vullen aan de linker- of rechterzijde.

Prog
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het venster van de
Progammer. Indien het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het programmer venster wordt gebruikt om de inhoud te bekijken en te wijzigen van de
programmer. Dit venster heeft 3 modes; channel levels, timings en FX.
Ingedrukt houden van de programmer toets maakt het Programmer venster tijdelijk
beschikbaar, tot wanneer de toets losgelaten wordt.
Druk nummer 2 voor het drukken van PROG om het extra Prog venster, Prog Info venster te
openen.

Outputs
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Output venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het output venster geeft de gebruiker de mogelijkheid de output te bekijken op verschillende
manieren inclusief informatie betreffende de uitgestuurde waarde, beweging, plan en
kleurenweergave. De mogelijkheid bestaat eveneens om inkomende kanalen te bekijken.
In View Heads, worden de outputs getoond per toestel zodat de operator heel gemakkelijk de
waardes kan bekijken van de verschillende parameters.
In View Chans, zijn er nog twee opties, View Int en View DMX.
View Int toont al intensiteiten van de gepatchte toestellen en hun huidige waarde in percent.
Dit is een typische manier van weergeven voor theaters.
View DMX toont de actuele waarde van data uitgestuurd of ontvangen door de consoles. In
View DMX worden gepatchte kanalen weergegeven in het rood (HTP) of geel (LTP). Page Up
en Page Down kan worden gebruikt om het gewenste kanaal te vinden – als alternatief kan u
ook de Universe softtoetsen gebruiken om te bladeren door de universes.
In View Plan, kan een plan van de licht opstelling gecreëerd worden en dan gebruikt worden
om makkelijk de levels van verschillende lampen te bepalen aan de hand van hun positie in
de lichtbrug.
Ingedrukt houden van de output toets maakt het output venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.
Druk nummer 2 tot 4 alvorens de OUT in te drukken om extra Output vensters te openen.

Setup
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Setup venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het setup venster wordt gebruikt om bewerking uit te voeren op show data zoals laden,
bewaren en wissen van shows. Het wordt ook gebruikt om de instellingen en voorkeuren van
de console te configureren.
Het setup venster heeft 3 modes, SETTINGS, SYSTEM en DMX I/O.
Ingedrukt houden van de setup toets maakt het setup venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.
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Patch
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Patch venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het patch venster wordt gebruikt om dimmers en intelligent licht te linken aan kanalen van de
console. Er zijn 4 verschillende views, HEADS voor het algemene patchen van dimmers en
intelligente toestellen, CHANS voor inspecteren van de individuele DMX kanalen, DMX voor
configuratie van dimmers en VIS voor visualiser items. Zie Patching voor meer details.
Ingedrukt houden van de patch toets maakt het patch venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

Vis
Dit is een vensterselectieknop. Door op deze knop te drukken wordt het Vis Window het
actieve venster. Als het venster niet open was, dan wordt het venster geopend.
Merk op dat het Vis-venster alleen beschikbaar is in de MQ500M console. Op alle andere
systemen moet de Visualiser draaien op een externe pc/Mac.

Plot
Dit is een vensterselectieknop. Door op deze knop te drukken wordt het Plot Window het
actieve venster. Als het venster niet open was, dan dan wordt het venster geopend.
Het Plot-venster wordt gebruikt om een 2D-plot van de verlichtingsinstallatie te bekijken en
om lampen te focussen met behulp van de functies FOCUS HOLD en FOCUS LINE.
De plot gebruikt de XYZ-gegevens uit het patchvenster voor de plaatsing van heads.
Er zijn verschillende hoogtes te zien. In VIEW DESIGN is het mogelijk om lampen te
verplaatsen.

Macro
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Macro venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het macro venster geeft de gebruiker de mogelijkheid keyboard macro’s op te nemen en
weer te geven om op deze manier eigen toetsen te creëren die dan op hun beurt een reeks
acties uitvoeren volgens de wens van de gebruiker.
Het Autom view ondersteunt automation MagicQ events.
Ingedrukt houden van de macro toets maakt het macro venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

Help
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Help venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het help venster laat toe de Engelstalige handleiding online te bekijken. Het help venster
ondersteunt hyperlinks, zoekopdrachten en snelkoppelingen.
Hyperlinks worden onderlijnd getoond – klik de tekst aan op het touch screen om naar de
hyperlink te springen.
Om informatie te vinden betreffende een bepaalde toets, houdt u de help toets ingedrukt en
druk dan de toets in waarvan u informatie wenst te bekomen. Bij de MagicQ PC Versie, drukt
u de BUTTON HELP softtoets in en druk dan de gewenste toets.
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Ingedrukt houden van de help toets maakt het help venster tijdelijk beschikbaar, tot wanneer
de toets losgelaten wordt.
Ingedrukt houden van de help toets maakt het help venster tijdelijk beschikbaar, tot wanneer
de toets losgelaten wordt.

Page
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Page venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het page venster wordt gebruikt om de huidige pagina van de playbacks te wijzigen. Pagina’s
kunnen ook geselecteerd worden d.m.v. de Page selectie toetsen. Er kan tevens een
benaming toegekend worden aan de pagina’s.
Ingedrukt houden van de page toets maakt het help venster tijdelijk beschikbaar, tot wanneer
de toets losgelaten wordt.

Playbacks
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Playback venster. Als
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het playback venster wordt gebruikt om de locatie te beheren van cue stacks gekoppeld aan
playbacks. Cue stacks kunnen opgenomen, benoemt, verwijderd, verplaatst en gekopieerd
worden tussen playbacks.
Ingedrukt houden van de playback toets maakt het playback venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

Execute

Dit is een vensterselectie venster. Drukken van deze toets maakt van het execute venster het
actieve venster. Als het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Typ het nummer 2 of 3 alvorens op EXEC te drukken, dit zal extra execute vensters openen.

Cue
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Cue venster. Als het
venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het cue venster wordt gebruikt om de inhoud te bekijken en te wijzigen van een Cue. Zie ook
Opnemen van een cue.
Ingedrukt houden van de cue toets maakt het cue venster tijdelijk beschikbaar, tot wanneer
de toets losgelaten wordt.

Cue Stack
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het cue stack venster.
Indien het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het cue stack venster wordt gebruikt voor het beheer van de stappen in een cue stack. cue
stacks kunnen opgenomen, benoemd en verwijderd worden. Cue stack tijden en instellingen
kunnen eveneens geconfigureerd worden.
Zie eveneens recorden van cue stacks.
Ingedrukt houden van de cue stack toets maakt het cue stack venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

Stack Store
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Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Stack Store venster.
Indien het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het stack store venster wordt gebruikt om alle cue stacks te bekijken welke opgeslagen zijn in
de console. Cue stacks kunnen opgenomen, benoemd, verwijderd en gekopieerd worden.
Ingedrukt houden van de stack store toets maakt het stack store venster tijdelijk beschikbaar,
tot wanneer de toets losgelaten wordt.

Cue Store
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Cue Store venster.
Als het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het cue store venster wordt gebruikt om alle cues te bekijken welke opgeslagen zijn in de
console. Cues kunnen opgenomen, benoemd, verwijderd en gekopieerd worden.
Ingedrukt houden van de cue store toets maakt het cue store venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

Group
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het groep venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het groep venster wordt gebruikt om toestellen te selecteren. Geselecteerde toestellen
kunnen dan gewijzigd worden in het Intensity, Position, Colour en Beam venster. Het venster
ondersteunt individuele selectie of in groep.
Ingedrukt houden van de grouptoets maakt het group venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.
Typ het nummer 2 of 3 alvorens op GROUP te drukken, dit zal extra Group vensters openen.

Head
Deze toets wordt gebruikt om één of meerdere heads direct te selecteren via het keypad.
Geselecteerde heads kunnen dan gewijzigd worden in de intensity, Position, Colour en Beam
vensters.
Deze toets is beschikbaar op de MQ1000. Bij Compact consoles (MQ40/MQ60/MQ70) drukt u
ALT + GROUP.
Op elke console kunnen heads geselecteerd worden door het intypen van het
headnummer(s) gevolgd door @@. De head toets vereenvoudigt de syntax.
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Intensity
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het intensiteit venster. Als
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het intensiteitvenster wordt gebruikt om het level in te stellen voor dimmers en de intensiteit
attribuut van een intelligent toestel. Het venster ondersteunt 3 view, view palettes,
programmer en preset.
Ingedrukt houden van de group toets maakt het intensiteit venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

FX
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het FX venster. Indien het
venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het FX venster laat gebruikers toe om hun favoriete FX op te slaan in een venster om ze zo
snel te kunnen oproepen.
FX kunnen ook direct toegepast worden vanuit het group venster gebruikmakend van de Add
FX toets. FX worden toegepast op de op dat mopment geselecteerde heads. Indien er geen
heads geselecteerd zijn, wordt het groep venster geopend om u de mogelijkheid te geven
toestellen te selecteren.
Ingedrukt houden van de group toets maakt het FX venster tijdelijk beschikbaar, tot wanneer
de toets losgelaten wordt.

Pos
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Pos venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het Pos venster wordt gebruikt om de pan en tilt in te stellen van intelligent licht. Het Pos
venster geeft weer en laat toe Paletten te selecteren van het Position Palette.
De Flip functie wordt eveneens ondersteund voor Moving Heads.
Ingedrukt houden van de Pos toets maakt het Pos venster tijdelijk beschikbaar, tot wanneer
de toets losgelaten wordt.

Colour
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Colour venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het Colour venster wordt gebruikt om de kleuren attributen in te stellen van Moving Heads.
Het Colour venster geeft weer en laat tevens toe kleurenpaletten te selecteren van het Colour
Palette.
Ingedrukt houden van de Colour toets maakt het Colour venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

Beam
Dit is een venster selectie toets. Indrukken van deze toets activeert het Beam venster. Indien
het venster nog niet geopend was, dan wordt het nu geopend.
Het Beam venster wordt gebruikt om de Beam attributen (shutter, gobo, focus,…) in te stellen
van Moving Heads. Het Beam venster geeft weer en laat tevens toe Beam paletten te
selecteren van het Beam Palette.
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Ingedrukt houden van de Beam toets maakt het Beam venster tijdelijk beschikbaar, tot
wanneer de toets losgelaten wordt.

Next Head
Gebruikt voor het selecteren van het volgende toestel in de huidige selectie van toestellen.
Zie selecteren van individuele toestellen.

Prev Head
Gebruikt voor het selecteren van het vorige toestel in de huidige selectie van toestellen. Zie
selecteren van individuele toestellen.

Locate
Indrukken van de LOCATE toets, stuurt alle standaard waardes naar de geselecteerde
toestellen (dimmer full, shutter open, kleur wit, gobo open….).

Fan
Gebruikt om de FAN Mode te activeren. Fan mode laat toe wijzigingen door te voeren op een
aantal geselecteerde toestellen, in een niet lineaire manier.
Ingedrukt houden van de Fan toets maakt de Fan mode tijdelijk beschikbaar. Breng uw
wijzigingen aan en laat dan de Fan toets opnieuw los.

Highlight
Gebruikt om de Highlight mode te activeren. Highlight laat u toe wijzigingen aan te brengen
aan individuele toestellen in de reeks van geselecteerde toestellen. Het individuele toestel is
highlighted, terwijl de andere minder helder zijn.

Single
Gebruikt om de Single mode te activeren. Single laat u toe wijzigingen aan te brengen aan
individuele toestellen in de reeks van geselecteerde toestellen. Te vergelijken met de
Highlight mode, maar het toestel dat de wijzigingen ondergaat is niet opgelicht.

All
Gebruikt om terug controle te krijgen over alle toestellen. Indrukken van ALL in Single Mode,
Highlight Mode of Odd/Even Mode, verlaat deze modes.

Odd/Even
Gebruikt om de Odd/Even mode te activeren. Odd/Even geeft controle over de oneven of
even toestellen van de huidige geselecteerde toestellen.

Mirror
Mirror inverteert de pan informatie van de head.
De MQ500 heeft hiervoor een mirror toets. Bij Compact consoles (MQ40/MQ60/MQ70) drukt
u ALT + FAN.
Zie Flip/Mirror.

Pair
De MQ500 heeft hiervoor een pair toets. Bij Compact consoles (MQ40/MQ60/MQ70) drukt u
ALT + SINGLE.
Zie Pair.

Select
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Gebruikt om de playback de huidige geselecteerde playback te maken Voorziet in een manier
om playbacks te selecteren wanneer een andere console als slave geplaatst wordt op een
MagicQ, en de andere console heeft geen afzonderlijke flash en select toetsen.
Ook gebruikt om playbacks te selecteren als huidige playback, welke geactiveerd zijn via het
Playback venster.

Release
De Releasetoets wordt gebruikt om een playback vrij te geven of inactief te maken.
Standaard is de cue stack zo geconfigureerd zodat ze automatisch vrijgegeven worden
wanneer de fader terug naar nul gebracht wordt. Hoewel cue stack zo kunnen geconfigureerd
worden, dat ze manueel moeten vrijgegeven worden.

Blind
Gebruikt om de Blind Mode te activeren. De Blind mode stopt het beïnvloeden van de
uitgangen, van alle kanalen, met de inhoud van de programmer. Dus u kunt instellen wat u
wil, zonder dat er iets merkbaars is op de uitgangen.

Clear
Gebruikt om de programmer leeg te maken.
Shift en clear wist enkel en alleen de geselecteerde heads.
Ctrl en clear wist alle heads en zet hun waarde op 0.

Backspace
Gebruikt om het laatst ingegeven karakter te verwijderen. Indien er geen ingave gebeurd is,
dan wordt de laatste openstaande actie, zoals Record, Remove, Move, Copy,… stop gezet.
CTRL en backspace verwijdert alle ingaves van de command lijn.

Set
Een actie toets voor het instellen van show data.
Wordt vooral gebruikt om een naam te geven aan een playback of andere items. Tevens
gebruikt om waarden toe te kennen aan items zoals parameters.
Shift en set wordt gebruikt voor het selecteren van iconen.

Record
Een actie toets voor het opnemen van show data.
Gebruikt om Cues op te nemen in playbacks, creatie van groepen, creatie van paletten,…
Zie ook bewaren van een Cue.
Shift en record wordt gebruikt om te recorden met extra record opties.

Remove
Een actie toets voor het verwijderen van show data.
Gebruikt om cue stacks te verwijderen van playbacks, en andere items te verwijderen.

Undo
De Undo toets laat u toe om de laatst doorgevoerde wijzigingen in de programmer, ongedaan
te maken. Druk SHIFT en UNDO om de wijziging opnieuw door te voeren (REDO). De Undo
functie kan u activeren in het Setup venster, Settings View.
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In versies voor 1.8.2.1 maakte MagicQ undo patch, record, set, move, copy of andere acties
niet ongedaan. Indien een grote fout gemaakt werd, dan kon je een vorige versie restoren van
de showfile gebruikmakend van de Backup Archive functies.
Vanaf v1.8.2.1 kan MagicQ UNDO 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.

Include
Een actie toets om al vroeger geprogrammeerde show data opnieuw toe te voegen in de
programmer. Vooral gebruikt voor het aanpassen van Cues. Zie invoegen van Cues.
Shift en include wordt gebruikt om te includen met extra opties.

Update
Wordt gebruikt als deel van het edit proces om een Cue up te daten welke ingevoegd was in
de programmer. Zie invoegen van Cues.

Copy
Een actie toets voor het kopiëren van show data.
Gebruikt om cue stacks te kopiëren tussen playbacks en ook andere items.
Shift en copy wordt gebruikt om een linked/unlinker copy uit te voeren. Standaard manier is
afhankelijk van de optie Setup, View settings, Copy Unlinked.

Move
Een actie toets voor het verplaatsen van show data.
Gebruikt om cue stacks te verplaatsen tussen playbacks en tevens voor andere items.
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Enc
Op de Stadium Connect wordt deze knop gebruikt om de reeks encoders te wijzigen. De
Stadium Connect heeft 4 encoders terwijl alle andere MagicQ consoles 8 encoders hebben.

Go
Gebruikt om een playback te activeren. Eveneens gebruikt om de volgende stap te starten in
een cue stack, wanneer de stap geprogrammeerd is met een halt, of nadat de gebruiker de
pauze toets ingedrukt heeft.

Pause
Gebruikt om de uitvoering van een cue stack in pauze te plaatsen.

Sel
Gebruikt om de playback de huidige geselecteerde playback te maken. Dit laat toe de cue
stack van deze playback weer te geven in het cue stack venster en de huidige cue kan
bekeken worden in het Cue venster.
Ingedrukt houden van de Sel toets toont tijdelijk het Cue/ cue stack venster, tot de toets weer
losgelaten wordt. Het Cue/ cue stack venster toont alle show data voor de playback
gekoppeld aan deze Sel toets.
Op deze manier kan u gemakkelijk de Cue en cue stack parameters aanpassen, zoals FX
Size, chase speed….
Deze toets wordt eveneens gebruikt tijdens het programmeren om een Cue toe te wijzen aan
een playback.
Tweemaal snel drukken van de S opent het cue stack venster dat gekoppeld is aan deze
playback.
Driemaal snel drukken van de S opent het cue stack options venster at gekoppeld is aan
deze playback.

Flash
Gebruikt om tijdelijk een playback te activeren door het toevoegen of omschakelen in de cue
stack van de playback naar de uitgangen.

Grand Flash
Een reserve toets die kan gebruikt worden voor keybaord macro’s.

Sub Flash
Een reserve toets die kan gebruikt worden voor keybaord macro’s.

Next Page
Gebruikt om de volgende pagina van playbacks te selecteren. Zie pagina selectie om te
kijken hoe pagina’s werken.

Prev Page
Gebruikt om de vorige pagina van playbacks te selecteren. Zie pagina selectie om te kijken
hoe pagina’s werken.

Manual Go
Deze Go toets maakt deel uit van de manuele controle sectie en bedient de huidige playback.
Hij heeft dezelfde functie als de Go toets geassocieerd aan de playback. Het biedt een Gofunctie voor playbacks welke geen Go toets hebben.
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Manual Pauze
Deze Pauze toets maakt deel uit van de manuele controle sectie en bedient de huidige
playback. Hij heeft dezelfde functie als de Pauze toets geassocieerd aan de playback. Het
biedt een Pauze-functie voor playbacks welke geen Pauze toets hebben.

Big Go
Deze Go toets maakt deel uit van de manuele controle sectie en bedient de huidige playback.
Hij heeft dezelfde functie als de Go toets geassocieerd aan de playback.
Deze is ontworpen voor theatertoepassing waar één grote toets belangrijk is voor het starten
van een show.

Fast Forward
De Fast Forward toets maakt deel uit van de manuele controle sectie en bedient de huidige
playback. Hij wordt gebruikt om te springen naar de volgende stap in een cue stack, zonder te
faden. Dit is hoofdzakelijk bruikbaar wanneer men een cue stack aanpast, om te springen
tussen de cues en de correcte te vinden die dient aangepast te worden.

Fast Back
De Fast Back toets maakt deel uit van de manuele controle sectie en bedient de huidige
playback. Hij wordt gebruikt om te springen naar de vorige stap in een cue stack, zonder te
faden. Dit is hoofdzakelijk bruikbaar wanneer men een cue stack aanpast, om te springen
tussen de cues en de correcte te vinden die dient aangepast te worden.

Add/Swap
De Add/Swap toets bepaalt de functie van de flash toetsen. Zie ook Add/Swap overzicht.

Goto
De GOTO-knop wordt gebruikt om naar een Cue te gaan binnen de momenteel
geselecteerde Playback. Druk op GOTO gevolgd door een Cue ID en ENTER.

Tap
De TAP-knop wordt gebruikt om de tijd te tappen voor de momenteel geselecteerde playback.

DBO
De Console Black Out – toets, gebruikt om tijdelijk een blackout te creëren.

Numerieke toetsen
Gebruikt om waardes in te geven voor parameters. De console laat toe om waardes in te
geven, alvorens het item te selecteren op het scherm en op deze manier configuratie van
parameters snel en gemakkelijk te maken.
Kan tevens gebruikt worden voor het selecteren van dimmers en selecteren van groepen.
Eveneens bruikbaar voor het ingeven van gel nummers. Nummers worden verondersteld Lee
nummers te zijn, behalve indien ze voorafgegaan worden door een punt, in dat geval zijn het
Rosco Gel nummers.

Dot (punt)
Gebruikt voor het ingeven van fractienummers zoals Cue Ids en tijden.
Ook gebruikt voor het selecteren van elementen in een multi element head.

Divide (deelteken)
Gebruikt bij het patchen om een offset mee te geven (aantal kanalen tussen elke head).
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Ook gebruikt als scheidingsteken bij het ingeven van x/y coördinaten en tijden en datums.

Mult (*, vermenigvuldigingsteken)
Gebruikt om groepen te selecteren, bijvoorbeeld 1** selecteert groep 1.

Plus
De plus toets is gebruikt voor het selecteren van een reeks van dimmers, zie selecteren van
dimmers.

Minus
De min toets is gebruikt voor het selecteren van een reeks van dimmers, zie selecteren van
dimmers.

Enter
De Enter toets wordt gebruikt voor het selecteren van items en een actie te beëindigen, zoals
opslaan van een venster item of aanpassen van een waarde voor een parameter.

Thru
De Thru toets wordt gebruikt om een bereik van dimmers te selecteren bij het selecteren van
dimmers.

@
De @ toets wordt gebruikt om een specifieke waarde toe te kennen aan dimmers.
Ook gebruikt als shortcut voor het selecteren van heads, bijvoorbeeld 1@@ selecteert head
1.

Full
De Full toets wordt gebruikt om 100% aan te geven bij het instellen van het level voor
dimmers.

Time
Deze toets wordt gebruikt voor het toekennen van tijden bij dimmers.
De toets is beschikbaar op de MQ500. Bij Compact consoles (MQ40/MQ60/MQ70) drukt u
ALT + THRU.

Page Left
Deze toets schuift het actieve venster naar links. Zie cursor controle.

Page Right
Deze toets schuift het actieve venster naar rechts. Zie cursor controle.

Cursor toetsen
Gebruikt om de cursor te verplaatsen in het actieve venster. Zie cursor controle.

Top Soft
De functie van deze toetsen is soft – d.w.z. dat de functie wijzigt volgens het actieve venster
en de huidige situatie in dat venster. De bovenste softtoetsen worden over het algemeen
gebruikt voor menu items.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 607 van 682

ChamSys

Versie 1.9.4.0

Side Soft
De functie van deze toetsen is soft – d.w.z. dat de functie wijzigt volgens het actieve venster
en de huidige situatie in dat venster.
De softtoetsen aan de zijkanten zijn geassocieerd aan de encoders. Bijvoorbeeld, in het
Beam venster controleert één van de wielen de gobo attribuut van intelligente toestellen.
Indrukken van de Softtoets springt naar de volgende gobo. Indrukken van SHIFT en de
Softtoets springt terug naar de vorige gobo.
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56. Licentie

De console werkt onder de Debian Linux operating system (behalve voor de PC versie)
www.debian.org.
Versies voor v1.5.6.0 van de software gebruikten ook de MicroWindows bibliotheek.
www.microwindows.org.
Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd".
Demo sow files kunnen audio en andere media bevatten. Het is gebruikers niet toegestaan
om audio- of mediabestanden uit te pakken, of hiervoor te gebruiken, voor elk ander doel
behalve training.

56.1. Qt
https://qt.io/
The Qt Company Qt LGPL Exception version 1.1
As an additional permission to the GNU Lesser General Public License version
2.1, the object code form of a "work that uses the Library" may incorporate
material from a header file that is part of the Library. You may distribute
such object code under terms of your choice, provided that:
(i) the header files of the Library have not been modified; and
(ii) the incorporated material is limited to numerical parameters, data
structure layouts, accessors, macros, inline functions and
templates; and
(iii) you comply with the terms of Section 6 of the GNU Lesser General
Public License version 2.1.
Moreover, you may apply this exception to a modified version of the Library,
provided that such modification does not involve copying material from the
Library into the modified Library’s header files unless such material is
limited to (i) numerical parameters; (ii) data structure layouts;
(iii) accessors; and (iv) small macros, templates and inline functions of
five lines or less in length.
Furthermore, you are not required to apply this additional permission to a
modified version of the Library.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
The Qt Toolkit is Copyright (C) 2016 The Qt Company Ltd.
Contact: http://www.qt.io/licensing/
You may use, distribute and copy the Qt Toolkit under the terms of
GNU Lesser General Public License version 2.1, which is displayed below.
MagicQ User Manual 384 / 424
------------------------------------------------------------------------GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some
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specially designated software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should know
MagicQ User Manual 385 / 424
that what they have is not the original version, so that the original
author’s reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
any free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that
any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, and
is quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using
a shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with
the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
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libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to
encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes
a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free
programs enables a greater number of people to use a large body of
free software. For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the
users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
MagicQ User Manual 386 / 424
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other
program which contains a notice placed by the copyright holder or
other authorized party saying it may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
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appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
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b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
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that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
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4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer’s own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
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directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
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machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
copy of the library already present on the user’s computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the library, if
the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
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a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
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rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties with
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
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through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 615 van 682

Versie 1.9.4.0

Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
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FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
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You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!

56.2. LibPNG
http://www.libpng.org/
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of
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any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is
included in the libpng distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following
this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000 through 1.6.27, December 29, 2016 are
Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2016 Glenn Randers-Pehrson, are
derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals
added to the list of Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Mans Rullgard
Cosmin Truta
Gilles Vollant
James Yu
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the
library or against infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your particular purposes
or needs. This library is provided with all faults, and the entire
risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
the user.
Some files in the "contrib" directory and some configure-generated
files that are distributed with libpng have other copyright owners and
are released under other open source licenses.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are
Copyright (c) 1998-2000 Glenn Randers-Pehrson, are derived from
libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are
Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger, are derived from libpng-0.88,
and are distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88, with the following individuals added to the list of
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Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
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Tom Tanner
Some files in the "scripts" directory have other copyright owners
but are released under this license.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"
is defined as the following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of merchantability and of
fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject
to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any
source or altered source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without
fee, and encourage the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial products. If you use this
source code in a product, acknowledgment is not required but would be
appreciated.
END OF COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE.
TRADEMARK:
The name "libpng" has not been registered by the Copyright owner
as a trademark in any jurisdiction. However, because libpng has
been distributed and maintained world-wide, continually since 1995,
the Copyright owner claims "common-law trademark protection" in any
jurisdiction where common-law trademark is recognized.
OSI CERTIFICATION:
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is
a certification mark of the Open Source Initiative. OSI has not addressed
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the additional disclaimers inserted at version 1.0.7.
EXPORT CONTROL:
The Copyright owner believes that the Export Control Classification
Number (ECCN) for libpng is EAR99, which means not subject to export
controls or International Traffic in Arms Regulations (ITAR) because
it is open source, publicly available software, that does not contain
any encryption software. See the EAR, paragraphs 734.3(b)(3) and
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734.7(b).
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
December 29, 2016

56.3. LibJPEG
http://www.ijg.org/
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,
with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or
fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you,
its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.
This software is copyright (C) 1991-2016, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
All Rights Reserved except as specified below.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this
software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these
conditions:
(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this
README file must be included, with this copyright and no-warranty notice
unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying documentation.
(2) If only executable code is distributed, then the accompanying
documentation must state that "this software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group".
(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts
full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept
NO LIABILITY for damages of any kind.
These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code,
not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to
acknowledge us.
Permission is NOT granted for the use of any IJG author’s name or company name
in advertising or publicity relating to this software or products derived from
it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group’s
software".
We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of
commercial products, provided that all warranty or liability claims are
assumed by the product vendor.
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The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf.
It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable.
The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub,
ltmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by X Consortium
but is also freely distributable.
The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files.
To avoid entanglement with the Unisys LZW patent (now expired), GIF reading
support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified
to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW
algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable
by all standard GIF decoders.
We are required to state that
"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of
CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of
CompuServe Incorporated."
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56.4. LibJPEG-Turbo
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo
Copyright (C)<YEAR> <AUTHOR>. All Rights Reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of
the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

56.5. LibICU
http://site.icu-project.org/
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ICU License - ICU 1.8.1 and later
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1995-2016 International Business Machines Corporation and others
All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so, provided that the above
copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of
the Software and that both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in supporting documentation.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY
SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder
shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior written authorization
of the copyright holder.
All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the
property of their respective owners.
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--------------------Third-Party Software Licenses
This section contains third-party software notices and/or additional
terms for licensed third-party software components included within ICU
libraries.
1. Unicode Data Files and Software
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Unicode data files and any associated documentation
(the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation
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(the "Software") to deal in the Data Files or Software
without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of
the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files
or Software are furnished to do so, provided that
(a) this copyright and permission notice appear with all copies
of the Data Files or Software,
(b) this copyright and permission notice appear in associated
documentation, and
(c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software
as well as in the documentation associated with the Data File(s) or
Software that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS
NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder
shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
2. Chinese/Japanese Word Break Dictionary Data (cjdict.txt)
# The Google Chrome software developed by Google is licensed under
# the BSD license. Other software included in this distribution is
# provided under other licenses, as set forth below.
#
# The BSD License
# http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
# Copyright (C) 2006-2008, Google Inc.
#
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions are met:
#
# Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
# this list of conditions and the following disclaimer.
# Redistributions in binary form must reproduce the above
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# copyright notice, this list of conditions and the following
# disclaimer in the documentation and/or other materials provided with
# the distribution.
# Neither the name of Google Inc. nor the names of its
# contributors may be used to endorse or promote products derived from
# this software without specific prior written permission.
#
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
# CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
MagicQ User Manual 399 / 424
# INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
# LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
# CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
# SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
# BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
# LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
# NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
# SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#
#
# The word list in cjdict.txt are generated by combining three word lists
# listed below with further processing for compound word breaking. The
# frequency is generated with an iterative training against Google web
# corpora.
#
# * Libtabe (Chinese)
# - https://sourceforge.net/project/?group_id=1519
# - Its license terms and conditions are shown below.
#
# * IPADIC (Japanese)
# - http://chasen.aist-nara.ac.jp/chasen/distribution.html
# - Its license terms and conditions are shown below.
#
# ---------COPYING.libtabe ---- BEGIN-------------------#
# /*
# * Copyrighy (c) 1999 TaBE Project.
# * Copyright (c) 1999 Pai-Hsiang Hsiao.
# * All rights reserved.
#*
# * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# * modification, are permitted provided that the following conditions
# * are met:
#*
# * . Redistributions of source code must retain the above copyright
# * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# * . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
# * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
# * the documentation and/or other materials provided with the
# * distribution.
# * . Neither the name of the TaBE Project nor the names of its
# * contributors may be used to endorse or promote products derived
# * from this software without specific prior written permission.
#*
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# * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
# * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
# * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
# * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
# * REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
# * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
# * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
# * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
# * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
# * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
MagicQ User Manual 400 / 424
# * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# */
#
# /*
# * Copyright (c) 1999 Computer Systems and Communication Lab,
# * Institute of Information Science, Academia
# * Sinica. All rights reserved.
#*
# * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# * modification, are permitted provided that the following conditions
# * are met:
#*
# * . Redistributions of source code must retain the above copyright
# * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# * . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
# * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
# * the documentation and/or other materials provided with the
# * distribution.
# * . Neither the name of the Computer Systems and Communication Lab
# * nor the names of its contributors may be used to endorse or
# * promote products derived from this software without specific
# * prior written permission.
#*
# * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
# * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
# * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
# * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
# * REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
# * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
# * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
# * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
# * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
# * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
# * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# */
#
# Copyright 1996 Chih-Hao Tsai @ Beckman Institute,
# University of Illinois
# c-tsai4@uiuc.edu http://casper.beckman.uiuc.edu/~c-tsai4
#
# ---------------COPYING.libtabe-----END-------------------------------#
#
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#
# Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Nara Institute of Science
# and Technology. All Rights Reserved.
#
# Use, reproduction, and distribution of this software is permitted.
# Any copy of this software, whether in its original form or modified,
# must include both the above copyright notice and the following
# paragraphs.
#
# Nara Institute of Science and Technology (NAIST),
# the copyright holders, disclaims all warranties with regard to this
# software, including all implied warranties of merchantability and
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# fitness, in no event shall NAIST be liable for
# any special, indirect or consequential damages or any damages
# whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an
# action of contract, negligence or other tortuous action, arising out
# of or in connection with the use or performance of this software.
#
# A large portion of the dictionary entries
# originate from ICOT Free Software. The following conditions for ICOT
# Free Software applies to the current dictionary as well.
#
# Each User may also freely distribute the Program, whether in its
# original form or modified, to any third party or parties, PROVIDED
# that the provisions of Section 3 ("NO WARRANTY") will ALWAYS appear
# on, or be attached to, the Program, which is distributed substantially
# in the same form as set out herein and that such intended
# distribution, if actually made, will neither violate or otherwise
# contravene any of the laws and regulations of the countries having
# jurisdiction over the User or the intended distribution itself.
#
# NO WARRANTY
#
# The program was produced on an experimental basis in the course of the
# research and development conducted during the project and is provided
# to users as so produced on an experimental basis. Accordingly, the
# program is provided without any warranty whatsoever, whether express,
# implied, statutory or otherwise. The term "warranty" used herein
# includes, but is not limited to, any warranty of the quality,
# performance, merchantability and fitness for a particular purpose of
# the program and the nonexistence of any infringement or violation of
# any right of any third party.
#
# Each user of the program will agree and understand, and be deemed to
# have agreed and understood, that there is no warranty whatsoever for
# the program and, accordingly, the entire risk arising from or
# otherwise connected with the program is assumed by the user.
#
# Therefore, neither ICOT, the copyright holder, or any other
# organization that participated in or was otherwise related to the
# development of the program and their respective officials, directors,
# officers and other employees shall be held liable for any and all
# damages, including, without limitation, general, special, incidental
# and consequential damages, arising out of or otherwise in connection
# with the use or inability to use the program or any product, material
# or result produced or otherwise obtained by using the program,
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# regardless of whether they have been advised of, or otherwise had
# knowledge of, the possibility of such damages at any time during the
# project or thereafter. Each user will be deemed to have agreed to the
# foregoing by his or her commencement of use of the program. The term
# "use" as used herein includes, but is not limited to, the use,
# modification, copying and distribution of the program and the
# production of secondary products from the program.
#
# In the case where the program, whether in its original form or
# modified, was distributed or delivered to or received by a user from
# any person, organization or entity other than ICOT, unless it makes or
# grants independently of ICOT any specific warranty to the user in
# writing, such person, organization or entity, will also be exempted
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# from and not be held liable to the user for any such damages as noted
# above as far as the program is concerned.
#
# ---------------COPYING.ipadic-----END---------------------------------3. Lao Word Break Dictionary Data (laodict.txt)
# Copyright (c) 2013 International Business Machines Corporation
# and others. All Rights Reserved.
#
# Project: http://code.google.com/p/lao-dictionary/
# Dictionary: http://lao-dictionary.googlecode.com/git/Lao-Dictionary.txt
# License: http://lao-dictionary.googlecode.com/git/Lao-Dictionary-LICENSE.txt
# (copied below)
#
# This file is derived from the above dictionary, with slight
# modifications.
# ---------------------------------------------------------------------# Copyright (C) 2013 Brian Eugene Wilson, Robert Martin Campbell.
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification,
# are permitted provided that the following conditions are met:
#
#
# Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
# list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in
# binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
# conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
# other materials provided with the distribution.
#
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
# "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
# LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
# FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
# COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
# INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
# SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
# HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
# STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
# ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
# OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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# -------------------------------------------------------------------------4. Burmese Word Break Dictionary Data (burmesedict.txt)
# Copyright (c) 2014 International Business Machines Corporation
# and others. All Rights Reserved.
#
# This list is part of a project hosted at:
# github.com/kanyawtech/myanmar-karen-word-lists
#
# -------------------------------------------------------------------------# Copyright (c) 2013, LeRoy Benjamin Sharon
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# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions
# are met: Redistributions of source code must retain the above
# copyright notice, this list of conditions and the following
# disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the
# above copyright notice, this list of conditions and the following
# disclaimer in the documentation and/or other materials provided
# with the distribution.
#
# Neither the name Myanmar Karen Word Lists, nor the names of its
# contributors may be used to endorse or promote products derived
# from this software without specific prior written permission.
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
# CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
# INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS
# BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
# EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
# TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
# DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
# ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
# TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
# THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
# SUCH DAMAGE.
# -------------------------------------------------------------------------5. Time Zone Database
ICU uses the public domain data and code derived from Time Zone
Database for its time zone support. The ownership of the TZ database
is explained in BCP 175: Procedure for Maintaining the Time Zone
Database section 7.
# 7. Database Ownership
#
# The TZ database itself is not an IETF Contribution or an IETF
# document. Rather it is a pre-existing and regularly updated work
# that is in the public domain, and is intended to remain in the
# public domain. Therefore, BCPs 78 [RFC5378] and 79 [RFC3979] do
# not apply to the TZ Database or contributions that individuals make
# to it. Should any claims be made and substantiated against the TZ
# Database, the organization that is providing the IANA
# Considerations defined in this RFC, under the memorandum of
# understanding with the IETF, currently ICANN, may act in accordance
# with all competent court orders. No ownership claims will be made
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# by ICANN or the IETF Trust on the database or the code. Any person
# making a contribution to the database or code waives all rights to
# future claims in that contribution or in the TZ Database.
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56.6. FFmpeg Binary
https://ffmpeg.org/
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their
rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original, so
that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
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patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but
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does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
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exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such
an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
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access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
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these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
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This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of our free software and
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of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
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How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than ‘show w’ and ‘show c’; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
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Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
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Public License instead of this License.

56.7. FFmpeg Library
https://ffmpeg.org/
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some
specially designated software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
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permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
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there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so that the original
author’s reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
any free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that
any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, and
is quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using
a shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with
the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to
encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes
a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free
programs enables a greater number of people to use a large body of
free software. For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the
users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
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that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other
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program which contains a notice placed by the copyright holder or
other authorized party saying it may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
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distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
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be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
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that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
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derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer’s own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
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You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
copy of the library already present on the user’s computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the library, if
the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
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reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
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facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties with
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
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the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
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patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
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AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
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56.8. LibArchive
http://www.libarchive.org/
Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ‘‘AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR
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IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

56.9. Zlib
http://www.zlib.net/
Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ’as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software
in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu
The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for
Comments) 1950 to 1952 in the files http://tools.ietf.org/html/rfc1950
MagicQ User Manual 420 / 424
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56.10. PortAudio
http://www.portaudio.com/
PortAudio Portable Real-Time Audio Library
Copyright (c) 1999-2011 Ross Bencina and Phil Burk
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE , ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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57. Verklarende woordenlijst
Active
Art-Net
Attributen

Attributen type
Batterij back-up

Beam

Calibration
Kanaal
Chase
Colour

Contrast
Crossfade

Cue
Cue Stack
Cue Store
Cue Store
DBO

Console lamp

Functie voor het laden van alle parameters in de programmer.
Een protocol dat DMX transporteert over Ethernet.
Intelligente toestellen ondersteunen een aantal verschillende
functies welke kunnen bediend worden via DMX,
BIJVOORBEELD pan, tilt, kleur, gobo, enz. Elk van deze
functies kan bediend worden via een apart DMX kanaal en hier
wordt naar verwezen als attribuut.
Attributen van intelligente toestellen worden verdeeld in één
van de vier types Intensity, Position, Colour, Beam.
De console ondersteunt batterij back-up als een optie. Indien
geïnstalleerd, verzekerd dit dat een tijdelijke
spanningsonderbreking, geen invloed heeft op de normale
werking van de console. De batterij zal stand houden
gedurende de gespecificeerde tijd (meestal 15 minuten)
alvorens de spanningsonderbreking moet hersteld zijn of een
shut-down uitgevoerd worden.
Een attribuut type, attributen van een intelligent toestel die de
vorm van de lichtbundel bepalen worden ondergebracht onder
beam attributen. Bijvoorbeeld: shutter, iris, gobo wielen en
prismawielen.
Een proces van afstelling. Gebruikt op de MagicQ om het
touch screen in te stellen zodanig dat aanraken van het
scherm op een bepaalde positie, een accuraat resultaat geeft.
De basiseenheid van controle op de console. Elk universe
heeft 512 kanalen.
Een opeenvolging van stappen om kanalen over een bepaalde
tijd te wijzigen. Op de MagicQ is een chase samengesteld uit
een sequentie van cues in een cue stack.
Een attribuut type, attributen van een intelligent toestel die de
kleur van de lichtbundel bepalen worden ondergebracht onder
colour attributen. Bijvoorbeeld: alle kleurenwielen en kleuren
mixing attributen.
De contrast controle van de wing LCD schermen laten u te de
kijkhoek van deze schermen te wijzigen.
Zie ook cross-fade
Crossfade van een chase of en FX verwijst naar de manier
waarop wijzigingen uitgevoerd worden op de uitgang, wanneer
bewegend van stap naar stap van een chase of FX.
Crossfade van 100% geeft een zachte fade van de ene waarde
naar de andere.
Crosfade van 0% springt van de ene waarde naar de andere.
Het contrast van de wing LCD schermen laat de kijkhoek van
de displays te wijzigen.
De basiseenheid voor opslag van de console. A cue bewaart
levels, tijden en FX informatie van één enkele look of scène.
Een opeenvolging van cues die in een bepaalde volgorde
kunnen geplaatst worden.
Een lijst van alle cues bewaart in de console.
Een lijst van alle cues stacks bewaart in de console
Dead Black Out. De DBO toets zorgt ervoor dat alle HTP
kanalen op nul geplaatst worden, wanneer hij ingedrukt wordt.
Bij het loslaten keren alle HTP kanalen terug naar hun vorige
waarde.
Laagspanningslamp welke aangesloten wordt in de rugzijde
van de console. Deze worden gebruikt om de console te
verlichten. De console ondersteunt 2 of meer lampen
afhankelijk van het aantal aangesloten wings.
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DMX512 protocol
Roterend wiel gebruikt voor het gemakkelijk instellen van
parameters
Een methode om data apparatuur samen te koppelen onder de
vorm van een lokaal netwerk
Methode om parameters te wijzigen, gebruikmakend van
encoders, waarbij verschillende wijzigingen toegepast worden
op de geselecteerde toestellen, zodanig dat de parameters
verspreid worden over de toestellen.
Een venster gebruikt voor het organiseren van showdata
bewaard op de interne schijf van de MagicQ en op externe
USB Sticks.
Voor moving heads met 360° pan beweging is er meer dan
één instelling, voor de pan en tilt attributen, voor elke fysische
positie.
FX is een afkorting voor effecten. De FX generator geeft u de
mogelijkheid om complexe variaties toe te passen op
parameters in een bepaalde tijdspanne. Bijvoorbeeld een
Circle FX toegepast op de positie attributen van een intelligent
toestel, zorgt ervoor dat een cirkel beschreven wordt.
Gekleurde film welke voor een spot geplaatst wordt om de
kleur van de beam te wijzigen. De MagicQ bewaart een gel
kleur voor elke dimmer, die identificatie en programmering
vergemakkelijkt.
Een generic dimmer channel. Een toestel met één enkel
kanaal dat controle heeft over een dimmer van 0% tot 100%.
De master fader welke controle heeft over HTP levels van de
hele console.
Een voorwerp dat voor een lichtbron geplaatst wordt om de
vorm van de beam aan te passen. Intelligente toestellen
bevatten meestal één of meerdere gobo wielen.
Een intelligent toestel.
Laden van een cue in de programmer.
Een attribuut type. De attribuut van een intelligent toestel die
de intensiteit bepaald. Meestal aangegeven als dimmer.
De console bevat een extern klavier, wat aangesloten is op de
keyboard aansluiting van de rugwand van de console.
Het numerieke klavier dat zich rechts onderaan de console
bevindt. De lay-out van het numerieke klavier is sterk gelijkend
op dat van een PC klavier met de toevoeging van de volgende
toetsen @, THRU en FULL voor snelle instelling van de
intensiteit.
Local Area Network.
De Pc versie van de MagicQ console, laat u toe shows te
maken, wijzigen en runnen van op een PC.
Een speciale cue voor het pre-laden van de LTP waardes van
de volgende cue.
De playback master kan geconfigureerd worden om controle te
hebben over het HTP level van de playbacks of het HTP Level
van de Add/Swap toetsen.
Een methode om input en output kanalen te combineren. De
console ondersteunt output van elk input kanaal op elk van de
output kanalen.
Aanwijsapparaat gebruikt om items te selecteren op het
scherm. De MagicQ ondersteunt een optionele muis voor
gebruikers die geen gebruik wensen te maken van een touch
screen.
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Een cue stack optie welke automatisch voorladen mogelijk
maakt van LTP waardes voor volgende cues, wanneer de
toestellen met intensiteit 0 zijn.
MagicQ laat toe om elk van de vensters te verplaatsen naar
een remote PC gebruik makend van de MagicQ Multi Window
PC applicatie.
De MagicQ ondersteunt meerdere pagina’s van playbacks. De
pagina’s kunnen geselecteerd worden via toetsen of via het
Page venster.
De MagicQ ondersteunt eveneens meerdere pagina’s in het
Attr venster en het Beam venster.
Een waarde van een functie die kan gewijzigd worden. Meestal
gebruikt om parameters van een FX te beschrijven, zoals size
en speed.
De manier van instellen van de console, zodanig dat ze weet
welke toestellen er aangesloten zijn. De MagicQ ondersteunt
een volledig venster, het patch venster voor instellingen van
het patchen.
Een protocol voor transporteren van DMX over ethernet LAN.
De console ondersteunt Position, Colour en Beam paletten.
Presets in elk palet kunnen gebruikt worden om snel uw
favoriete instellingen op te roepen en te bewaren.
Een fader of toets welke een cue stack activeert. De console
ondersteunt fysische playbacks (faders en toetsen) en ook
virtuele playbacks via het playback venster.
Een attribuut type. Attributen van een intelligent toestel welke
de positie van de beam wijzigen worden hier ondergebracht als
position attributen. Pan, tilt en pan Low en tilt low zijn hier
normaal de enige attributen van dit type.
Het functionele gebied van de MagicQ waar show data
ingesteld wordt alvorens het bewaard wordt in een cue.
De Record toets wordt gebruikt om items op te slaan in het
geheugen.
Een methode om de Programmer inhoud te mengen met de
inhoud van een bestaande Cue.
Een methode om de Programmer inhoud te verwijderen uit een
bestaande Cue.
Laden van de huidige outputs in de programmer.
Soms ook offset genoemd bij andere consoles. Het is de
spreiding tussen de verschillende toestellen bij een FX.
Afkorting voor cue stack.
Afkorting voor cue stack Store. De lijst waarin zich alles cue
stacks van de console bevinden.
De display ondersteunt een touch screen activatering functie
van de console welke toelaat selecties te maken door
eenvoudig weg op het scherm te drukken op de gewenste
plaats.
Een collectie van 512 DMX kanalen
Universal Serial Bus – een seriële bus beschikbaar op alle
nieuwe Pc’s en laptops sinds rond 1996.
Een USB apparaat voor het opslaan van show data en
transfereren van data van een naar Pc’s.
De console ondersteunt verschillende zichten voor elk venster,
selecteerbaar via de softtoetsen links boven.
Als extra bewaart de console volledige venster lay-outs welke
details van de venster positie en grootte bevatten. Deze
kunnen heropgeroepen worden gebruikmakend van de CTRL
toets en de bovenste softtoetsen.
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Het hart van wavevorm FX dat voorzien is in de console zoals
Circle, RGB, Sine, Pulsen, enz…… Het Waveform FX bevat
informatie van waardes voor tot en met 3 attributen en 1 of
meerdere heads.
MagicQ ondersteungt zowel programmeer (Mini, PC, Maxi)
wings als playback (Playback, Execute, Extra) wings.
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58. Mediacenter
58.1. Synchronisatie met audio weergave (Winamp)
MagicQ ondersteunt de mogelijkheid tot aansturen van een Pc met Winamp om zo video en
audio weergave te synchroniseren met licht.
MagicQ kan controle nemen over Winamp door het patchen van een Winamp personality
welke dan kan gebruikt worden voor het selecteren van een track, positie en de track te
starten en stoppen.
MagicQ kan ook timecode binnennemen van Winamp en Cues triggeren. In dit geval is
Winamp de master van het systeem.
Winamp kan draaien op een afzonderlijke Pc in het netwerk, in dit geval dient u Winamp en
MagicQ Media Centre draaiende hebben op deze PC. De MagicQ console zendt dan Art-Net
informatie naar het MagicQ Media Centre op de Pc, wat op zijn beurt Winamp triggert.
Als alternatief, kan zowel Winamp en MagicQ op dezelfde Pc draaien. In dit geval is MagicQ
direct verbonden met Winamp en is het niet nodig om het MagicQ Media Centre te draaien.
Ondersteuning voor directe koppeling is enkel mogelijk wanneer een MagicQ Wing of MagicQ
interface (geen 3e partij of MagicDMX interface) aangesloten is.
Tot en met vier verschillende instanties van Winamp zijn ondersteunt, wat toelaat dat vier
verschillende tracks simultaan kunnen afgespeeld worden.
Winamp personality
De Winamp personality file voor MagicQ heeft 6 kanalen in de huidige versie, waarvan 2
gereserveerd voor gebruik in de toekomst. Deze voorzien in de basis aansturing van volume,
pan en track selectie van de huidige geselecteerde playlist in Winamp. Er is geen mooie
interface beschikbaar in Winamp voor selectie van folders of verschillende playlists, daarom
is er een restrictie tot de huidige playlist.
De kanalen zijn als volgt:
Volume
0 = Mute, 255 = 100%. Instellen van het volume op 0 zal de weergave niet in pauze plaatsen.
Pan
0 = links, 128 = center, 255 = rechts.
Control
Het controle kanaal heeft vier verschillende bereiken:
Stop (0-15)
Stopt de weergave van Winamp.
Pause (16-31)
Plaatse de weergave van Winamp in pauze.
Play (32-47)
Stelt de track en positie in de track in en start dan de weergave.
Continue (48-63)
Gaat verder met de weergave nadat het eerder in pauze geplaatst is
of gestopt is.
Continue vetrekkende van Stop start de track vanaf het begin, terwijl Continue vertrekkende
van pauze zal verder gaan met de weergave van waar het in pauze geplaatst was.
Position (16bit)
Dit is de track positie in het aantal frames van de track tellende vanaf de start met 25fps. Een
grote stap op de high resolution encoder zal ongeveer 10 seconden zijn. Dit update de track
onmiddellijk bij een wijziging, wat u toelaat door de track te scrollen indien nodig. Indien u
scrolt voorbij het einde van de track, dan zal deze herstarten.
Track
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Het nummer van de track in de playlist. Indien u een waarde selecteert die hoger is dan het
aantal items in de playlist, dan zal het laaste item in de plaats weergegeven worden.
Reserved
Er zijn twee kanalen gereserveerd voor gebruik in de toekomst, deze niet gebruiken nu.
Afzonderlijke Pc waarop Winamp draait
MagicQ Media Centre heeft een tab voor het aansturen van tot en met 4 instanties van
Winamp. Als extra ondersteunt MagicQ Media Centre het sturen van de Winamp Track time,
van één instantie van Winamp, naar MagicQ, als een externe timecode input.
Om de configuratie instellingen te openen in het MagicQ Media Centre, ga naar Devices >
Winamp Control. Het venster gefet u de mogelijkheid de vier instanties te configureren, en
laat u toe om te configureren van welke Art-Net universe en adres ze geplaatst worden.
Indien u Winamp installeerde op de standaard locatie van uw PC (c:\Program
Files\Winamp\winamp.exe), dan zal een instantie op enable plaatsen, door het aanvinken van
de checkbox, een instantie van Winamp voor u uitvoeren.
Indien u een instanties van Winamp afzonderlijk wil starten, dan moet u een “CLASS”
parameter meegeven bij het opstarten om MagicQ Media Centre toe te laten ze te vinden. De
class naam kan als volgt ingesteld worden:
winamp.exe
winamp.exe
winamp.exe
winamp.exe

/CLASS=MMC_Winamp_0
/CLASS=MMC_Winamp_1
/CLASS=MMC_Winamp_2
/CLASS=MMC_Winamp_3

Voor elk van de vier instanties.
MagicQ en Winamp op dezelfde Pc
Wanneer MagicQ en Winamp op dezelfde Pc draait dan is het niet noodzakelijk om het Media
Centre te draaien, alhoewel er een MagicQ wing of interface (niet MagicDMX) dient
aangesloten te zijn. Start eenvoudigweg MagicQ en Winamp. MagicQ zall automatisch
Winamp detecteren. Indien u meer dan één instantie wil gebruiken van Winamp, dan moet u
Winamp starten met de gespecificeerde parameters van hierboven.
Programmering van Winamp
Om Winamp te programmeren in een Cue, kunt u een mix maken van manuele cue triggers,
getimede cue triggers en eveneens triggers van Winamp. Bijvoorbeeld u kunt een Cue
hebben die een track start bij het drukken van de GO-toets, en dan gaat de timecode verder
met de rest.
Denk er aan om een Mark Cue te genereren op dezelfde manier als u zou doen met een
moving head, maar zet het control channel op “Stop”. Momenteel, indien u een Cue released
wanneer een track aan het spelen is, zal de track verder gaan met afspelen (controle kanaal
zal op Play blijven omdat het LTP is) maar zal gemute worden. Het is best een Cue te hebben
op het einde van uw Cue die de track mooi stopt. Timcode zal nog steeds gegenereerd
worden indien het volume onderdrukt is.
Winamp instellingen
Er zijn verschillende voorkeuren die u kan instellen in Winamp om best overeen te komen met
uw applicatie. In het bijzonder dient er aandacht geschonken te worden aan de voorkeuren
i.v.m. playback control, zoals het herhalen van een track eens deze afgespeeld is en manueel
verder gaan in de playlist.
MagicQ zal enkel en alleen Play/Pause/Stop/Change track/Change position commando’s
versturen naar Winamp, dus is het aan de gebruiker om Winamp te configureren volgens zijn
wensen. Bijvoorbeeld, voor sommige sound effecten, wenst u dat ze in een loop geplaatst
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worden, in dit geval wenst u dat de repeat functie aan staat, en manual playlist advance op
play once, en niet verder te gaan naar de volgende track.

58.2. Winamp aansturen met MagicQ
Na het installeren van Winamp dient u éénmalig een aanpassing te doen in de Winamp
Software. Ga naar General Preferences – Play list – Manual Playlist advance, deze instelling
dient u aan te vinken. Doet u dit niet, dan worden alle liedsje automatisch na elkaar
afgespeeld van heel de playlist. Er dient ook een playlist geladen te zijn alvorens u Winamp
kan aansturen.
Door een bug in de software, dient een 2e monitor aangesloten te zijn op uw PC. Het Winamp
Control venster opent namelijk standaard op de 2e monitor. Of met shortcuts van Windows
7/8 kunt u het venster ook terug naar het eerste scherm krijgen.
•
•
•
•

•
•

Configureer het Media Centre voor aansturing van Winamp via Devices – Winamp
Control.
Patch één of meerdere Winamp heads in MagicQ.
Activeer de Art-Net universe waarop Winamp gepatcht is.
Komt het Winamp scherm niet tevoorschijn, dan kan het zijn dat dit venster zich op
een andere monitor bevindt. Doe dan het volgende:
o ALT + spatiebalk
o M (move)
o Veplaats u muis naar de plaats dat je het venster wil
Vul het het juiste DMX adres en Art-Net universe in. Opgepast kijk in Setup – View
DMX I/O met welke Art-Net universe de interne universe overeenkomt waarop u
Winamp gepatcht hebt!
Stuur Winamp aan vanuit MagicQ.
Winamp en Timecode – via Media Centre:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

In het Media Centre - Devices – Winamp Control vinkt u “Enable Timecode” aan voor
instance 1.
In MagicQ – Setup – View Settings – MIDI Timecode – Timecode In Type kiest u
Winamp indien Winamp op dezelfde Pc draait als MagicQ of Art-Net indien Winamp
op een Pc in het netwerk draait.
Vanaf nu kunt u de Timecode gegenereerd door Winamp gebruiken voor het
synchroniseren van audio met uw Cue Stack.
Plaats de Cue Stack op Cue Timing.
In de Cue Stack Zelf plaatst u de “Halt” kolom op Timecode (Tc).
Dit kan op de volgende manier: o Dubbelklik op de S-toets van de playback. Nu komt
u in het Cue Stack venster.
o Selecteer heel de Halt kolom.
o Klik in het ingave veld, nu wordt de lijst met mogelijke keuzes geopend en kies
Timecode.
Nu dient er nog één zaak ingesteld te worden en dit is aangeven dat het externe
Timecode signal dient gebruikt te worden. Klik hiervoor op de softtoets naast encoder
C. Deze laat toe te schakelen tussen interne en externe Timecode.
De timecode voor elke cue kan manueel ingegeven worden of ook aangeleerd
worden.
Voor het aanleren van de timecode drukt u SHIFT + RECORD TC.
Telkenmale u op de GO toets drukt van de playback, zal de Timecode ingevuld
worden voor de desbetreffende cue.
Het eerste cijfer van de Timecode zal het nummer vertegenwoordigen van de
gekozen audiotrack.
Nadat alles gerecord is, dient u de timecode in de eerste track te overschrijven met
de starttijd zijnde x/00/00/00.00, waarbij x = het nummer vertegenwoordigen van de
gekozen audiotrack.
- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 647 van 682

Versie 1.9.4.0

Winamp en Timecode op dezelfde PC (nieuwe manier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Start Winamp op een PC.
Start op deze PC ook MagicQ PC.
MagicQ PC mag zich niet in demo mode bevinden, dus er moet een MagicQ
interface/wing aangesloten zijn.
Patch Winamp op de PC, universe en DMX adres maakt niet uit. Mag zelfs unpatcht
zijn.
De Winamp fixture laat u toe de audio track te kiezen, volume in te stellen, starten,
stoppen, pauzeren van de audio track, startpunt te bepalen van de audio track en te
pannen tussen links en rechts.
Stel in Setup – View Settings – Midi/Timecode - Timecode Decode in op Winamp. Dit
zorgt ervoor dat de timecode kan gebruikt worden in MagicQ PC.
Vanaf nu kunt u de Timecode gegenereerd door Winamp gebruiken voor het
synchroniseren van audio met uw Cue Stack.
Plaats de Cue Stack op Cue Timing.
In de Cue Stack zelf plaatst u de “Halt” kolom op Timecode (Tc).
Dit kan op de volgende manier:
o Dubbelklik op de S-toets van de playback. Nu komt u in het Cue Stack
venster.
o Selecteer heel de Halt kolom.
o Klik in het ingave veld, nu wordt de lijst met mogelijke keuzes geopend en
kies Timecode.
Nu dient er nog één zaak ingesteld te worden en dit is aangeven dat het externe
Timecode signal dient gebruikt te worden. Klik hiervoor op de softtoets naast encoder
C. Deze laat toe te schakelen tussen interne en externe Timecode.
De timecode voor elke cue kan manueel ingegeven worden of ook aangeleerd
worden.
Voor het aanleren van de timecode drukt u SHIFT + RECORD TC.
Telkenmale u op de GO toets drukt van de playback, zal de Timecode ingevuld
worden voor de desbetreffende cue.
Het eerste cijfer van de Timecode zal het nummer vertegenwoordigen van de
gekozen audiotrack.
Nadat alles gerecord is, dient u de timecode in de eerste track te overschrijven met
de starttijd zijnde x/00/00/00.00, waarbij x = het nummer vertegenwoordigen van de
gekozen audiotrack.
Winamp Timecode doorsturen naar console via Art-Net:

•
•
•
•
•
•

Winamp PC dient nu geen ChamSys MagiQ hardware te hebben.
Patch Winamp op de PC, universe en DMX adres maakt niet uit. Mag zelfs unpatcht
zijn.
Op de Winamp PC, stel in Setup – View Settings – Midi/Timecode - Timecode
Generation in op "Art-Net retransmit". Dit zorgt ervoor dat de timecode verstuurd
wordt, via het netwerk, naar een console.
De timecode wordt enkel en alleen doorgestuurd indien er in het netwerk een MagicQ
console gevonden wordt.
In MagicQ PC dient u de Output universes op disable te plaatsen in Setup – View
DMX I/O, om conflicten te vermijden met de consoles op het netwerk.
Op de console, stel in Setup – View Settings – Midi/Timecode - Timecode Decode in
op Art-Net.
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58.3. MagicQ gebruiken voor remote controle van video switchers en mixers
MagicQ kan nu gebruikt worden voor remote controle van video switchers en mixers zoals de
Kramer VS series video switchers, Extron switchers, Folsom switchers en Panasonic MX50
video mixer. Deze apparaten worden aangesloten aan een Pc systeem waarop het MagicQ
Media Centre draait, gebruikmaken van RS232 en worden dan via Remote bediend door de
console via Art-Net.
In MagicQ Media Centre selecteert u Devices – DMX devices en configureer dan het type,
Universe, Channel en COM Poort.
Kramer VS808
1
Video Out 1
2
Video Out 2
3
Video Out 3
4
Video Out 4
5
Video Out 5
6
Video Out 6
7
Video Out 7
8
Video Out 8
9
Spare
10
Spare
11
Spare
12
Spare
0..31
32..63
64..95
96..127
128..159
160..191
192..223
224..255

Video In 1
Video In 2
Video In 3
Video In 4
Video In 5
Video In 6
Video In 7
Video In 8

Panasonic MX50
1
2
3
4
5
6-12

A Bus (0-64 bron 1, 65-128 bron 2, 129-192 bron 3, 193-255 bron 4)
B Bus (0-64 bron 1, 65-128 bron 2, 129-192 bron 3, 193-255 bron 4)
Neem over (>0, waarde is tijd)
Onmiddellijk overnemen (wanneer wijzigingen van de waarde groter of kleiner zijn
dan 128)
T-bar
Reserve

ChamSys ondersteunt alternatieve video switchers en mixers op aanvraag.
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59. Hulp bij het gebruik
59.1. Wijzigen van bestaande Cues
Cues kunnen op verschillende manieren aangepast worden, hieronder beschrijven wij enkele
van de verschillende manieren in het kort.
-

-

Include
Druk op de INCLUDE-toets.
Selecteer de Cue welke u wenst aan te passen in de cue stack of in de Cue Store.
Cue wordt nu ingelezen in de programmer en u kunt aanpassen wat u wil en ook
extra zaken toevoegen.
Eens de aanpassingen klaar zijn, drukt u op de opgelichte toets UPDATE en de Cue
wordt met zijn wijzigingen overschreven.
In plaats van UPDATE te drukken kunt u ook RECORD drukken en deze opslaan als
nieuwe Cue in dezelfde of een andere cue stack.
Rechtstreeks data aanpassen in de Cue
Dubbelklik op de S-toets van de playback of druk de toets CUE STACK.
De cue stack van de geselecteerde playback wordt nu weergegeven.
Klik op VIEW CUE of druk de CUE toets in.
Selecteer View Levels indien dit niet het geval mocht zijn.
Nu ziet u de data van de huidige geselecteerde Cue.
Met de soft toetsen NEXT CUE en PREV CUE kunt u bladeren doorheen de Cues.
Ga op een parameter staan en geef een nieuwe waarde in.
De waarde wordt onmiddellijk bewaart in de Cue en de wijziging wordt onmiddellijk
doorgevoerd met de tijden die in de Cue aanwezig zijn.
Via View Times – Simple View kunt u de algemene tijden aanpassen.
Via View Times – Adv View kunt u de tijden per head aanpassen.
U hoeft de Cue niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.
Door de Cue geselecteerd te houden en instellen dimmerwaarde via numeriek klavier
Houdt de S-toets van de Playback ingedrukt.
Geef de nieuwe waarde voor de nieuwe heads in via het numerieke klavier,
bijvoorbeel 1 THRU 4 @ 50, al dan niet gevolgd door ENTER (afhankelijk van de
instellingen in MagicQ).
Laat de S-toets los.
De Cue die op dat moment actief was in deze Cue is nu upgedate.
U kunt de juiste Cue selecteren door middel van de toetsen >> en <<.
U hoeft de Cue niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.
Door de Cue geselecteerd te houden en record te drukken
Selecteer een playback door op de S-toets van deze playback te drukken
Door middel van de toetsen >> en << selecteert u de juiste Cue.
Stel de wijzigingen in, of voeg toestellen toe in de programmer.
Eens klaar met de wijzigingen houdt u de S-toets ingedrukt en drukt u RECORD.
Alle data in de programmer wordt nu toegevoegd in de huidige Cue van de
geselecteerde cue stack/Playback.
Druk Clear om de programmer te wissen.
U hoeft de Cue niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.
Data toevoegen d.m.v. Record Merge
Stel de wijzigingen in, of voeg toestellen toe in de programmer.
Houdt de + toets ingedrukt en druk RECORD (voor PC Wing en Mini Wing dient u
SHIFT RECORD te drukken en dan RECORD MERGE te kiezen).
Selecteer de playback waarin u de wijzigingen wil doorvoeren door het klikken op de
S-toets van deze playback.
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MagicQ zal u nu de keuze geven tussen “Entire cue stack” (in alle Cues van de cue
stack) en “Current Cue” (huidige Cue).
Maak uw keuze.
Alle data in de programmer zal nu toegevoegd worden aan de Cue of cue stack
volgens uw keuze.
U hoeft de cue stack niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.
Data toevoegen in een reeks Cues van een cue stack d.m.v. Record Merge
Stel de wijzigingen in, of voeg toestellen toe in de programmer.
Houdt de + toets ingedrukt en druk RECORD (voor PC Wing en Mini Wing dient u
SHIFT RECORD te drukken en dan RECORD MERGE te kiezen).
Geef de Cues in waarop u de wijzigingen wil toepassen, bijvoorbeeld 2 THRU 6 (cue
2 tot en met 6), 2+3+5 (cues 2,3 en 5),….
Selecteer de playback waarin u de wijzigingen wil doorvoeren door het klikken op de
S-toets van deze playback.
Alle data in de programmer zal nu toegevoegd worden aan de Cues volgens uw
keuze.
U hoeft de cue stack niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.
Bepaalde dimmers qua percentage aanpassen in de cues
1 @ FULL
Stelt head 1 in op FULL in de huidige cue van de Playback waarvan
de S
ingedrukt is
1 @ +10
Past head 1 zijn intensiteit aan met +10%, in de huidige cue van de
Playback
waarvan de S ingedrukt is
1 +2 @ +10
Past head 1 en 2 zijn intensiteit aan met +10%, in de huidige cue van
de
Playback waarvan de S ingedrukt is
1 THRU 8 @ +10
Past head 1 tot 8 zijn intensiteit aan met +10%, in de huidige
cue van
de Playback waarvan de S ingedrukt is
1 @ FULL THRU
Stelt head 1 in op FULL in, in alle cues van de Playback
waarvan de
S ingedrukt is
1 @ +10 THRU Past head 1 zijn intensiteit aan met +10%, in alle cues van de
Playback waarvan de S ingedrukt is
1 @ .. THRU Verwijdert head 1 zijn intensiteit , in alle cues van de Playback
waarvan de S ingedrukt is

-

Data verwijderen d.m.v. Record Remove
Maak de parameters en of toestellen die u wenst te verwijderen actief in de
programmer. Actief maken kan door de parameter een waarde toe te kennen, welke
waarde speelt geen rol.
Houdt de - toets ingedrukt en druk RECORD (voor PC Wing en Mini Wing dient u
SHIFT RECORD te drukken en dan RECORD REMOVE te kiezen).
Selecteer de playback waarin u de wijzigingen wil doorvoeren door het klikken op de
S-toets van deze playback.
MagicQ zal u nu de keuze geven tussen “Entire cue stack” (in alle Cues van de cue
stack) en “Current Cue” (huidige Cue).
Maak uw keuze.
Alle data in de programmer zal nu verwijder worden uit de Cue of cue stack volgens
uw keuze.
U hoeft de cue stack niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.

-

D.m.v. Record en het Cue nummer
Stel de parameters in, of voeg toestellen toe in de programmer.
Druk RECORD.
Geef het Cue ID in.

-
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Selecteer de cue stack/Playback d.m.v. van de S-toets.
Bestaat de Cue Reeds dan zal MagicQ u de keuze geven: “Replace Cue” (vervang
Cue), “Merge into Cue” (meng deze data met de huidige Cue) of “Merge Cue Only”
(meng deze data met de huidige Cue, maar maak ze enkel en alleen beschikbaar in
deze Cue bij tracking mode).
Uw Cue is nu aangepast.
U hoeft de Cue niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.
Voorbeeld RECORD 2.0 selecteer nu de S-toets.
Data verwijderen in een reeks Cues van een cue stack d.m.v. Record Remove
Stel de wijzigingen in, of voeg toestellen toe in de programmer.
Houdt de - toets ingedrukt en druk RECORD (voor PC Wing en Mini Wing dient u
SHIFT RECORD te drukken en dan RECORD REMOVE te kiezen).
Geef de Cues in waarop u de wijzigingen wil toepassen, bijvoorbeeld 2 THRU 6 (cue
2 tot en met 6), 2+3+5 (cues 2,3 en 5),….
Selecteer de playback waarin u de wijzigingen wil doorvoeren door het klikken op de
S-toets van deze playback.
Alle data in de programmer zal nu verwijderd worden uit de Cues volgens uw keuze.
U hoeft de cue stack niet te bewaren, alles wordt automatisch opgeslagen.
Bepaalde dimmers qua percentage aanpassen in de cues
1 @ FULL
Stelt head 1 in op FULL in de huidige cue van de Playback waarvan
de S
ingedrukt is
1 @ +10
Past head 1 zijn intensiteit aan met +10%, in de huidige cue van de
Playback
waarvan de S ingedrukt is
1 +2 @ +10
Past head 1 en 2 zijn intensiteit aan met +10%, in de huidige cue van
de
Playback waarvan de S ingedrukt is
1 THRU 8 @ +10
Past head 1 tot 8 zijn intensiteit aan met +10%, in de huidige
cue van
de Playback waarvan de S ingedrukt is
1 @ FULL THRU
Stelt head 1 in op FULL in, in alle cues van de Playback
waarvan de
S ingedrukt is
1 @ +10 THRU Past head 1 zijn intensiteit aan met +10%, in alle cues van de
Playback waarvan de S ingedrukt is
1 @ .. THRU Verwijdert head 1 zijn intensiteit, in alle cues van de Playback
waarvan de S ingedrukt is

59.2. Inlezen van informatie uit een Cue
-

-

Include
Druk op de INCLUDE-toets.
Selecteer de Cue welke u wenst aan te passen in de Cue of in de Cue Store.
Volledige Cue wordt nu ingelezen in de programmer en u kunt aanpassen wat u wil
en ook extra zaken toevoegen.
Eens de aanpassingen klaar zijn, drukt u op de opgelichte toets UPDATE en de Cue
wordt met zijn wijzigingen overschreven.
In plaats van UPDATE te drukken kunt u ook RECORD drukken en deze opslaan als
nieuwe cue in dezelfde of een andere cue stack.
Gedeeltelijke informatie inlezen
Druk SHIFT + INCLUDE.
Nu wordt het Include venster geopend.
Selecteer de parameters die u wil inlezen in de programmer.
SELECTED ONLY leest enkel en alleen de geselecteerde toestellen in.
Selecteer de Cue of Cue waarvan u de informatie will binnenlezen in de programmer.
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De geselecteerde informatie bevindt zich nu in de programmer.
Eens de aanpassingen klaar zijn, drukt u op de opgelichte toets UPDATE en de Cue
wordt met zijn wijzigingen overschreven.
In plaats van UPDATE te drukken kunt u ook RECORD drukken en deze opslaan als
nieuwe Cue in dezelfde of een andere cue stack.

59.3. Informatie verwijderen uit de programmer alvorens te recorden
-

Rechtstreeks in de Programmer – View Levels
Druk de PROG toets – VIEW LEVELS.
Nu ziet u alle parameters van de heads die actief zijn in de programmer.
Selecteer de parameters die u wil wissen d.m.v. de SHIFT toets + pijltjes toetsen.
Druk REMOVE
Alle geselecteerde data is nu verwijdert uit de programmer.

-

POS, COLOUR of BEAM parameters verwijderen
Houdt de INT, POS, COLOUR of BEAM toets ingedrukt en druk REMOVE.
Of houdt de REMOVE toets ingedrukt en druk INT, POS, COLOUR of BEAM toets.
Dit verwijdert alle INT, POS, COLOUR of BEAM informatie uit de programmer.

-

-

Bepaalde parameters uit de programmer verwijderen
Houdt de REMOVE toets ingedrukt en draai aan een encoder of druk de sof toets
naast de encoder om de desbetreffende parameters uit de programmer te halen.
Gedeeltelijke informatie recorden zonder deze uit de programmer te verwijderen
Druk SHIFT RECORD i.p.v. RECORD.
Record optie venster wordt nu getoond.
Selecteer de parameters die u wenst te recorden, via REC COL, REC BEAM of REC
POS kunt u ineens alle COL, BEAM of POS parameters selecteren.
Selecteer nu de Playback d.m.v. de S-toets.
Enkel en alleen de geselecteerde parameters zullen nu bewaard zijn in de Cue.
SELECTED ONLY zal enkel en alleen de op dat moment geselecteerde heads
recorden.
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59.4. Kopiëren van head data
-

-

-

-

Via numeriek klavier
MagicQ ondersteunt het kopiëren van data in de programmer – bijvoorbeeld om te
kopiëren tussen heads 2 en 3 typt u:
2 COPY 3 ENTER
Er is een instelling 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 instelling bevindt zich in
Setup, View Settings, Cue Storage, Copy Heads Mode.
Kopiëren van heads in cues via numeriek klavier
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
Kopiëren van heads in cues via groep venster
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)
- Selecteer de heads die wil kopiëren in het group venster
- Seleceer de heads naar waar u wil kopïeren in het group venster
- Selecteer de cue stack/cue waarin u de heads wil kopiëren
Aanmaken van een nieuwe cue stack voor andere heads
- Selecteer de heads naar waar toe u wenst te kopiëren
- Druk SHIFT + COPY en selecteer de COPY TO SEL optie.
- Selecteer de playback van waaruit u wenst te kopiëren
- Selecteer de playback naar waar u wesnt te kopieren
- Er is nu een nieuwe cue stack aangemaakt, op basis van de eerst geselecteerde
cue stack, maar met de nieuw geselecteerde heads
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59.5. Aanmaak FX Speed/Size/Intensity master
-

-

-

-

-

Speed Master
Selecteer de groep van toestellen waarvoor u een speed master wenst te maken.
Plaats de parameters actief in de programmer waarvan u de snelheid wenst te
regelen. Dit kan door de desbetreffende parameter een waarde te geven, wat die
waarde is maakt niet uit. Bijvoorbeeld u wenst te snelheid te kunnen regelen van Pan
en Tilt, activeer dan Pan en Tilt. Wenst u ook de kleur te kunnen regelen in snelheid
met dezelfde fader, activeer dan ook de parameters van kleur.
Druk op PROG toets – View Levels om na te gaan of de parameters actief staan.
Druk RECORD.
Geef eventueel een naam.
Selecteer een Playback door op de S-toets te klikken.
Gegevens zijn nu bewaard onder deze fader.
Dubbelklik op de S-toets van deze fader. U komt nu in de cue stack terecht.
Klik links bovenaan op VIEW OPTIONS.
Ga naar FUNCTION.
Plaats “Cue Stack is a Size Master” op Yes.
Playback wordt niet geactiveerd door de fader, druk dus op de GO-toets (play-toets)
van deze playback om hem te activeren.
Met de fader regelt u nu de snelheid van het FX voor de toestellen en parameters die
opgenomen zijn in de Cue.
Size Master
Selecteer de groep van toestellen waarvoor u een size master wenst te maken.
Plaats de parameters actief in de programmer waarvan u de grootte wenst te regelen.
Dit kan door de desbetreffende parameter een waarde te geven, wat die waarde is
maakt niet uit. Bijvoorbeeld u wenst te grootte te kunnen regelen van Pan en Tilt,
activeer dan Pan en Tilt. Wenst u ook de kleur te kunnen regelen in grootte met
dezelfde fader, activeer dan ook de parameters van kleur.
Druk op PROG toets – View Levels om na te gaan of de parameters actief staan.
Druk RECORD.
Geef eventueel een naam.
Selecteer een Playback door op de S-toets te klikken.
Gegevens zijn nu bewaard onder deze fader.
Dubbelklik op de S-toets van deze fader. U komt nu in de cue stack terecht.
Klik links bovenaan op VIEW OPTIONS.
Ga naar FUNCTION.
Plaats “Cue Stack is a Speed Master” op Yes.
Playback wordt niet geactiveerd door de fader, druk dus op de GO-toets (play-toets)
van deze playback om hem te activeren.
Met de fader regelt u nu de grootte van het FX voor de toestellen en parameters die
opgenomen zijn in de Cue.
Intensity Master
Selecteer de groep van toestellen waarvoor u een intensity master wenst te maken.
Plaats de dimmer actief in de programmer. Dit kan door de dimmer een waarde te
geven, wat die waarde is maakt niet uit.
Druk op PROG toets – View Levels om na te gaan of de dimmers actief staan.
Druk RECORD.
Geef eventueel een naam.
Selecteer een Playback door op de S-toets te klikken.
Gegevens zijn nu bewaard onder deze fader.
Dubbelklik op de S-toets van deze fader. U komt nu in de cue stack terecht.
Klik links bovenaan op VIEW OPTIONS.
Ga naar FUNCTION.
Plaats “Cue Stack is an Intensity Master” op Yes.
Playback wordt niet geactiveerd door de fader, druk dus op de GO-toets (play-toets)
van deze playback om hem te activeren.
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Met de fader regelt u nu de dimmer voor de toestellen die opgenomen zijn in de Cue.
De dimmer moet wel actief zijn in de andere Cues/ cue stacks/ Playbacks, maar deze
blijft master en heeft de bovenhand.

59.6. Aanmaak Execute venster
-

Druk op de toets EXECUTE.
Stel de eerste maal de resolutie in van uw PC scherm door te drukken op GRID
OPTIONS - SET WIN SIZE rechts bovenaan. Bijvoorbeeld 1024/768.
Stel het aantal toetsen in dat u wilt weergeven door te drukken op SET GRID SIZE.
Bijvoorbeeld 10/5 (10 toetsen breed, 5 toetsen hoog).
Nu kunt u via COPY groepen, paletten, cues of cue stacks kopiëren in het execute
venster.
U kunt maximaal 10 vensters aanmaken, per venster bepaalt u zelf hoeveel toetsen
er getoond worden.
Via ASSIGN SPECIAL kunt u speciale functies toekennen aan een toets.
Door de cursor op een toets te plaatsen, kunt met de soft-toets naast encoder E
kiezen of dit een aan/uit toets, fader of flash toets wordt.
Eens alles geprogrammeerd is, schakelt u naar VIEW EXECUTE of naar VIEW MAX
mode om deze vensters te gebruiken tijdens een live show.

59.7. Wisselen tussen chase en stap per stap van een Cue
-

Van een Chase omschakelen naar stap per stap
Dubbelklik op de S-toets van de playback.
U komt nu in het cue stack venster terecht.
Klik rechts bovenaan op CUE TIMING.
Vanaf nu staat de Cue in Cue Timing. Verder gaan naar de volgende stap kan via het
drukken van de GO-toets (Play toets).
U kunt nu ook per Cue (stap) de fade en delay tijden instellen.
Van een stap per stap (Cue Timing) omschakelen naar chase
Dubbelklik op de S-toets van de playback.
U komt nu in het cue stack venster terecht.
Klik rechts bovenaan op CHASE TIMING.
Vanaf nu staat de Cue in Chase Timing. Vanaf dat u nu op de GO-toets (Play toets)
drukt, begint de chase te lopen.

59.8. Strobe activeren en rest uit
-

Selecteer de strobo.
Stel de intensitiet en strobe snelheid in.
RECORD deze onder een Playback.
Druk op CLEAR om de programmer leeg te maken.
Dubbelklik op de S-toets van deze playback.
Klik op VIEW OPTIONS.
Ga naar BUTTONS.
Plaats “Flash Always Swaps” op Yes.
Led in de flash toets zal nu rood kleuren.
Bij het drukken op deze flash toets zal alles uitgaan en de strobe aangaan. Bij het
loslaten zal al wat daarvoor actief was, weer aangaan en de strobe zal uitgaan.

59.9. Transfereren van aan playback
Bijvoorbeeld u komt in een situatie waarbij Playback 1 geactiveerd is op pagina 1, maar u wilt
ook Playback 1 op pagina 2 starten zonder dat Playback 1 van pagina 1 gestopt wordt. Om
dit mogelijk te maken is er de TRANSFER functie.
-

Druk SHIFT + SEL.
Op het scherm verschijnt er nu “Transfer – Select Playback”.
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Druk de S-toets van de playback die u wenst te verplaatsen, in ons voorbeeld de Stoets van Playback 1 op pagina 1.
Nu verschijnt er op het scherm “Select destination playback”.
Selecteer nu de S-toets van een andere playback die nog niet geactiveerd is. De
playback mag informatie bevatten en hij hoeft niet leeg te zijn, hij mag enkel niet
geactiveerd zijn.
Playback 1 van pagina 1 wordt nu tijdelijk verplaatst naar de geselecteerde playback,
zonder deze te stoppen.
U kunt nu naar pagina 2 gaan en hier Playback 1 starten.
Eens u de verplaatste playback releast, zal deze terug naar zijn originele plaats
verplaatst worden, Playback 1 pagina 1 in ons voorbeeld.

59.10. Crossfaden tussen 2 playbacks naar lagere HTP (dimmer waardes):
-

Dimmerkanalen op een bepaalde waarde.
Record deze in een playback.
Voor deze playback: Fader control HTP chans - no ,fader control LTP chans - yes,
every thing is controlled LTP - yes.
Dimmerkanalen op een lagere waarde.
Record deze in een andere playback.
Voor deze playback: Fader control HTP chans - no,fader control LTP chans - yes,
every thing is controlled LTP - yes.
Plaats fader 1 op 100%, verplaats fader 2 nu naar 100%
Dimmerkanelen zullen crossfaden van de eerste naar de 2e waarde, ook al ligt deze
waarde lager

59.11. Matrix aansturen
-

-

Patch de toestellen op de normale manier waarvan u een matrix wenst te maken. Dit
kunnen zowel dimkanalen, leds of moving heads zijn.
Het head nummer van deze heads is van belang!
Ga naar Output – View Plan.
Kies een lege grid, u kunt tot maximaal 20 grids aanmaken
Klik op SET GRID SIZE om te bepalen hoe groot de grid moet zijn.
Geef breedte/hoogte in van de grid.
Nu toont MagicQ u de lege grid.
Zorg ervoor dat VIEW GRID geselecteerd is.
Vul in de vakjes de gewenste headnummers in.
U kunt ook alles in eens ingeven op de volgende manier: plaats de cursor in het grid
op de plaats van de eerste head zoals u deze opgesteld hebt. Houdt de SHIFT toets
ingedrukt, door middel van de pijltjes toetsen geeft u de richting aan volgens dat u de
toestellen opgesteld hebt, doe dit tot alle gewenste vakjes licht blauw gekleurd zijn.
Geef nu het headnummer in van de eerste head en druk op ENTER. MagicQ vult nu
de grid in volgens de door u aangegeven richting.
Klik op PATCH PIXMAP om een personality file toe te kennen aan de grid.
MagicQ zal u nu vragen “Enter number of layers”, geef het aantal lagen in dat u
wenst aan te sturen. Bent u hier niet mee vertrouwd, begin dan met 1 layer.
Ga nu naar het MEDIA venster.
Selecteer de toegevoegde matriw, bijvoorbeeld Pix1.
Druk op LOCATE
Nu moet er een kruis verschijnen op de matrix indien alles goed ingesteld is.
Aan de linkerkant in dit venster kunt u de verschillende groepen van parameters
selecteren en deze instellen met de encoders. Programmatie ken gebeuren zoals bij
een moving head.
Klikt u op Media, dan kunt u met de Y encoder de Media Page kiezen. Pagina 1 zijn
figuren aangeleverd door ChamSys, pagina 1-63 zijn zelf aangemaakt .bmp en .jpg
files die u kunt toevoegen, Pagina 64-125 zijn video files die u ook zelf kunt
toevoegen, pagina 126 bevat voorgeprogrammeerde timers, pagina 127 live feeds,
vanaf pagina 129 vindt u de ingebouwde iconen zoals kleuren en gobo’s terug.
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Bitmaps aanmaken voor gebruik in de MagicQ Pixelmapper
•
•
•
•

Met om het even welk tekenpakket kunt u bitmaps aanmaken voor gebruik in de
pixelmapper (.bmp of .jpg files)
Maak de grootte (pixel x pixels)van deze bitmaps best identiek aan de grootte van
uw matrix.
Bitmaps dienen de naam bitmapxxx-yyy.bmp te dragen, waarbij xxx het bitmap
foldernummer is (001 = pics 1, 002 = pics 2) en yyy is het volgnummer binnen de
folder. Yyy mag maximaal 255 zijn.
Plaats deze in de folder C:\Program Files\Chamsys Ltd\MagicQ PC\show\bitmaps bij
een PC of in de folder show\bitmaps bij een console.
Video’s converteren voor gebruik in de MagicQ Pixelmapper

•
•
•
•

•
•
•

In het naar Tools – Generate cmv file.
Kies de videofile die u wil converteren.
Geef de grootte aan van uw matrix (breedte en hoogte)
Indien Auto install in Movies folder aangevinkt is, zal door het Media Centre de file na
conversie, gekopieerd worden naar C:\Program Files\Chamsys Ltd\MagicQ
PC\show\movies bij een PC versie, en direct de juiste naam en volgnummer
toegewezen krijgen. Bij een console dient u deze zelf te kopiëren naar in de folder
show\movies.
Video files moet de naam moviexxx-yyy.cmv dragen, waarbij xxx het movie folder
nummer is (001 = movie 1, 002 = movie 2) en yyy is het volgnummer binnen de
folder. Yyy mag maximaal 255 zijn.
MagicQ maakt gebruik van Virtual Dub voor het converteren van video’s.
Enkel en alleen video formaten, waarvoor de video codec aanwezig is in Virtual Dub
kunnen geconverteerd worden. Maar de meeste formaten (.avi, .mov, mpeg,… zijn
standaard aanwezig).
Media folder inhoud MagicQ Pixelmapper

•
•
•
•
•
•
-

Pagina 0: Standaard patronen aangeleverd door ChamSys.
Pagina 1-63: Pagina’s Pics 1 – Pics 63 waar de gebruiker zelf zijn bitmaps kan
plaatsen.
Pagina 64-125: Pagina’s Movie 1 – Movie 62 waar de gebruiker zelf zijn video’s kan
plaatsen.
Pagina 126: timers.
Pagina 127 Live feeds.
Pagina 128-255: kleuren en gobo iconen die beschikbaar zijn in de bibliotheek

59.12. Updaten software versie

-

Windows Pc/Mac
Download de nieuwe versie van MagicQ PC.
Installeer nu de nieuwe versie van MagicQ PC. Oude software hoeft niet verwijderd te
worden!
Of klik in het menu bovenaan op Tools – Update software
Nieuwe software zal geïnstalleerd worden

-

Console
Download de nieuwe software versie
Zorg er wel voor dat u de juiste versie download !
Plaats deze op een USB stick.
Sluit de USB stick aan op de console.
Ga naar Setup – View Settings – File Manager – USB Drive.
Klik op de file met de nieuwe software.
Er zal nu gevraagd worden of u de nieuwe software wil installeren.
Klik op Yes.

-
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Na de installatie zal de console resetten en starten met de nieuwe software versie.
Op deze manier, worden uw showfiles, fx, bitmaps, video’s niet gewist!
U kunt ten allen tijde terugkeren naar een vroegere software versie. Oudere software
versies blijven geïnstalleerd op de console.
Ga naar Setup – View System – View Status en klik op CHANGE SOFTWARE om
terug te keren naar een andere software versie. Een lijst wordt u getoond met de
mogelijke software versies, geef het gewenste nummer in en druk ENTER om terug
te keren naar de andere software versie.

59.13. Updaten van personality files
-

PC of Mac via ineternet
Bovenaan in het menu klik je op Tools – Update heads
MagicQ zal controleren of er een nieuwere heads.all file beschikbaar is.
Klik op Download.
Heads.all zal nu gedownload worden en geïnstalleerd.
Start de MagicQ software opnieuw op en de heads zijn klaar voor gebruik.
Windows PC aan de hand van heads.all file
Download de nieuwste heads.all file.
Kopieer de heads.all file naar C:\Program Files\Chamsys Ltd\MagicQ
PC\show\heads of naar de locatie waar de heads staan (afhankelijk van Windows
versie en Windows instellingen).
Start de MagicQ software opnieuw op en de heads worden automatisch geïnstalleerd
en zijn klaar voor gebruik.

-

Console aan de hand van heads.all file
Download de nieuwste heads.all file.
Plaats deze op een USB stick.
Ga naar Setup – View Settings – File Manager – USB Drive.
Klik op de heads.all file.
Er zal nu gevraagd worden of u de nieuwe heads wil installeren.
Klik op Yes.
Heads worden nu automatisch geïnstalleerd en zijn klaar voor gebruik.

-

PC/Mac aan de hand van los aangeleverde files
Bovenaan in het menu klik je op Tools – Install Head file(s).
Selecteer de head files.
Headfile(s) worden naar de juiste plaats gekopieerd en zijn klaar voor gebruik.

-

Console aan de hand van los aangeleverde files
Plaats de via mail aangeleverde files (.hed) op een USB stick.
Ga naar Setup – View Settings – File Manager – USB Drive.
Klik op de heads file.
Er zal nu gevraagd worden of u de nieuwe head wil installeren.
Klik op Yes.
Head worden nu automatisch geïnstalleerd en zijn klaar voor gebruik.

59.14. Kopieren van bestanden
-

Kopieren van een bestand van de console naar USB stick
Plaats de USB stick in de tafel
Geef de tafel de tijd om e USB stick te herkennen
Soms kan het even duren alvorens de USB stick gedetecteerd wordt !
Ga naar Setup – View Settings – File Manager
Kies USB DRIVE
Nu moet u de inhoud van de USB stick zien
Kies HARD DRIVE
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Klik op COPY
Klik op de file die u wenst te kopiëren
Klik op USB DRIVE
Druk op ENTER of op het blokje, met één puntje in, links bovenaan
De file wordt nu gekopieerd naar de USB stick
Kopieren van meerdere bestanden van de console naar USB stick
Plaats de USB stick in de tafel
Geef de tafel de tijd om e USB stick te herkennen
Soms kan het even duren alvorens de USB stick gedetecteerd wordt !
Ga naar Setup – View Settings – File Manager
Kies USB DRIVE
Nu moet u de inhoud van de USB stick zien
Kies HARD DRIVE
Ga met de cursor op de eerste file staat
Houdt de shift toets ingedrukt
Met de pijltjes toetsen gaat u naar rechts, links, boven of onder om de alle gewenste
files licht blauw te kleuren
Klik op COPY
Klik op USB DRIVE
Druk op ENTER of op het blokje, met één puntje in, links bovenaan
De files worden nu gekopieerd naar de USB stick
Kopieren van bestanden via netwerk
Verbindt de PC via netwerk met de console.
Zorg ervoor dat beide in dezelfde IP range staan.
Bijvoorbeeld: Console IP adres 2.0.0.20 en subnet mask 255.0.0.0, PC IP adres
2.0.0.21 en subnet mask 255.0.0.0
Op de PC ga je naar verkenner en klik op “Deze PC”
Bovenaan selecteert u “Computer – Netwerkverbinding maken”
Bij “Map” geeft u in: \\2.0.0.20\magicq
Klik nu op “Bladeren”
Als gebruiker: magicq
Als paswoord: magicq
Nu komt u terecht in de show folder van de console en kunt u de bestanden kopiëren

59.15. Enkele handige settings
-

-

-

voor mensen die fuiven programmeren
Start in de Normal Live mode bij het kiezen van een nieuwe show.
Setup – View – Settings – Prog – Unused Chans return to defaults: Yes. Toestellen
die niet actief zijn in een Cue, cue stack of Playback krijgen de default waardes
toegewezen (pan en tilt in midden positive, kleur op wit, gobo op open, dimmer op
0%,…..)
Setup – View – Settings – Prog – Select multiple groups: Multiple in one go. Dit laat u
toe om meerdere toestellen te selecteren zonder de shift toets hoeven te gebruiken.
Eens dat u een parameter ingesteld hebt, begint de nieuwe selectie weer opnieuw.
Setup – View – Settings – Cue Storage – Expand Palettes to same head type: Yes.
Dit slaagt het palet op voor alle heads van dit type, ongeacht of deze al dan niet allen
geselecteerd zijn.
Setup – View – Settings – Playback – Stomp Playbacks: Yes (HTP and LTP). Dit gaat
zelf na of de parameters onder een toets volledig overschreven zijn, is dit het geval
dan wordt de toets uitgedoofd. Op deze manier voorkomt u dat alle toetsen in uw
playback of execute vensters niet rood opgelicht blijven.
Setup – View – Settings – Playback – Tap to Time Buttons: GO Buttons. Bij deze
instelling wordt de GO toets een Tap to Time toets bij een chase.
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Voor mensen die theater of dansshows programmeren
Start in de Theatre Non Tracking mode bij het kiezen van een nieuwe show.
Setup – View – Settings – Keypad Encoders – Auto enter on keypad intensity set: No.
Op deze manier kunt u bij het selecteren van heads via het numerieke clavier ook
nog en delay en een fade tijd meegevn. Bijvoorbeeld 1 THRU 4 @ 50 / 6 zal spots 1
tot 4 op 50% plaatsen en faden met een tijd van 6 seconden.
Setup – View – Settings – Windows – Auto Row Ordering: No. Nu blijven alle heads
in het output venster in de volgorde van het head nummer staan. Indien ingesteld op
Yes, worden de laatste geselecteerd heads vooraan in de lijst geplaatst.
Setup – View – Settings – Cue Storage – Expand Palettes to same head type: Yes.
Dit slaagt het palet op voor alle heads van dit type, ongeacht of deze al dan niet allen
geselecteerd zijn.

59.16. Default Cues Stack / Template
MagicQ biedt u de mogelijkheid om een Cue stack/Playback op elke pagina weer te geven.
Om dit in te stellen volgt u de volgende werkwijze:
- Ga naar Page 1.
- Open het Playback venster door op de toets PLAYBACK te drukken.
- Selecteer de playback, door het drukken van de S-toets, welk u wil zien terugkomen
op elke pagina.
- Druk nu op de soft toets D (naast encoder D links onderaan), genaamd Default Cue
stack.
- Deze toets laat u toe om de Default Cue stack functie aan of uit te schakelen.
- In het venster boven de playback komt er bovenaan DEF te staan, wat aangeeft dat
deze playback op alle pagina’s terugkeert, tenzij er iets anders opgeslagen was.
- Dit kan toegepast worden voor alle playbacks, ook deze van een wing.
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59.17. Instellen Wing ID
- Verwijder de polssteun.
- In de rand van het chasis ziet u een aantal gaatjes met enkele daarvan voorzien van een
LED.
- Houdt de NEXT en PREV Page toets ingedrukt van het onderste gedeelte van de wing.
- Druk kort, met een dun (NIET METAAL) voorwerp, in het uiterst rechtse gaatje van de rand
van de wing. Hier bevindt zich namelijk een kleine reset button.
- Op de onderste displays verschijnen nu de instellingen i.v.m. de wing ID.
- Druk op de S-toets van playback 1 of 4 om de ID te verhogen of te verlagen.
- Eens klaar drukt u op de S toets van playback 12 om de instellingen te bewaren.
- Druk nu op de S-toets (EXIT) om deze menu te verlaten.
- Zorg er voor dat elke wing zijn eigen unieke ID heeft!
Voor zover is de instelling van de wing klaar. Nu dient enkel en alleen nog de instelling te
gebeuren in de MagicQ software.
- Ga naar Setup – View System – View Wings.
- In de kolom “Wing ID” stelt u voor elke wing de juiste ID in.
- Staat er Any, dan wordt de eerst gedetecteerde wing genomen, ongeacht of de wing een ID
heeft of niet.
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59.18. Kleuren en Pixmap
Bij het combineren van layers en combineren van layers met een achtergrondkleur worden de
kleuren standaard gemengd.
Om dit op te lossen:
- Hoogste layer: Col Mix Type, priority >0 instellen
- RGB kanalen instellen op een waarde hoger dan 2% (hoger dan 4 decimaal)
- Op dez manier worden de kleuren niet gemengd

59.19. Fader regelt parameter tussen een minimum en een maximum waarde
-

Selecteer de toestellen
Stel de minimum waarde in voor die parameter en record dit onder een playback.
Raak verder geen andere parameters aan.
Stel de maximum waarde in voor die parameter en record dit onder dezelfde
playback. Raak verder geen andere parameters aan.
Ga naar de cue stack opties van deze playback
Fader – Fader releases stack: No
Fader – Fader controls manual crossfades: yes
Nu kan je met de fader op en neer bewegen tussen deze twee waardes.
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59.20. Execute Regions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopieer 1 groep naar execute venster
Kopieer alle paletten die u wenst te gebruiken naar execute venster (Col, Pos, Beam,
INT)
Ga op een lege plaats staan in het execute venster
In het execute venster, druk bovenaan op ASSIGN SPECIAL
Klik op ALL BUSKING
Dit voegt timings, selectievolgorde, effecten,… toe in het execute
Voeg via Assign special eventueel CLEAR of andere functies toe
Selecteer deze groep , alle paletten en al hetgeen aangemaakt is via All busking
Klik nu op SET REGION
Al het geselecteerde zit nu in deze region
Dus vanaf nu kan u een tijd selecteren en op een palet klikken, zonder de groep
moeten te selecteren, FX toepassen,…
Al hetgeen in de REGION zit, wordt automatisch toegepast op de groep die in de
region zit

59.21. Execute soft/gelinkte paletten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak bijvoorbeeld 2 kleurenpaletten aan
Gebruik deze paletten in cues, chases, FX
Kopieer 1 groep naar execute venster
Kopieer één van deze paletten naar het execute venster
Plaats de cursor op deze palet in het execute venster
Klik op de softtoets naast encoder E en plaats Item type op LINK
In het palet komt er rechts bovenaan een S te staan, wat aangeeft dat dit palet nu een
soft palet is
Kopieer allen andere kleurenpaletten ook naar het execute venster
Selecteer de groep + soft palet + de andere paletten
Klik op SET REGION, dit geheel is nu 1 region
Do exact hetzelfde voor de 2e kleurenpalet
Start een chase of FX gemaakt op basis van min. één van deze kleurenpaletten
Klik op een kleur gelinkt aan deze soft palet
Uw FX/Chase wordt onmiddellijk upgedate met deze kleur
Dit zit niet in de programmer, maar het is de inhoud van de palet die direct aangepast
wordt!
Dit kan toegepast worden voor alle soorten paletten, Col, Pos, Beam, Int!
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60. Installatie touch screens
60.1. Configureren van externe touch screen MQ60/MQ70/Pro Expert 2014
Op een MQ60/MQ70/Pro Expert 2014 kunt u maximaal 1 monitor of Touch screen aansluiten.
Touch screen kan aangesloten worden via RS232 of via USB.
Best is het touch screen aansluiten via RS232 omdat u deze connector kan vastschroeven.
De monitor dient aangesloten te zijn alvorens de console op te starten.
Instellen resolutie scherm:
- Setup - View System View Monitors
- Ext 1 (VGA) - Status : enabled
- Resolution: 1366x768 (is voorbeeld voor ELO 1519L), 1024x768 (is voorbeeld voor
T1531SR-B1)
Hoe stelt u de touch in:
- Setup - View Settings - Ports - Serial com port: COM1
- Setup - View Settings - Ports - Serial baudrate: 9600
- Setup - View Settings - Ports - Serial parity: none
- Setup - View Settings - Ports - Serial data bits: 8
- Setup - View Settings - Ports - Serial stop bits: 1
- Setup - View Settings - Ports - Serial remote protocol: ELO Touch (indien ELO Touch
screen, A1 Touch indien T1531SR-B1)
- Setup - View Settings - Ports - Serial touch monitor: Monitor 1
- Kalibreer nu het scherm via Setup – View Settings - Calibrate
- De kalibratie kruisjes verschijnen op de monitor, klik op de rode kruisjes.
Hoe een venster plaatsen op het externe scherm:
- Open het venster door bijvoorbeeld op Output te klikken
- Druk nu op de toets EXT
- Venster wordt gestuurd naar het externe scherm
- Nogmaals drukken op EXT brengt het venster weer naar het interne scherm

60.2. Configureren van externe touch screen MQ80
Op een MQ80 kunt u maximaal 1 monitor of Touch screen aansluiten. Touch screen kan
aangesloten worden via USB.
De monitor dient aangesloten te zijn alvorens de console op te starten.
Instellen resolutie scherm:
- Setup - View System View Monitors
- Ext 1 - Status : enabled
- Laatste kolom – Type : DVI
- Resolution: 1920x1080 (is voorbeeld voor 21.5” touch screen deij wij leveren)
Hoe stelt u de touch in:
- Kalibreer het scherm via Setup – View Settings - Calibrate
- De kalibratie kruisjes verschijnen op de monitor, klik op de rode kruisjes.
Hoe een venster plaatsen op het externe scherm:
- Open het venster door bijvoorbeeld op Output te klikken
- Druk nu op de toets EXT
- Venster wordt gestuurd naar het externe scherm
- Nogmaals drukken op EXT brengt het venster weer naar het interne scherm
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61. DMX tafel gebruiken als playback wing op ChamSys
consoles
Deze functie is enkel en alleen beschikbaar op consoles en niet op de PC versies. Bij de PC
versies kunt enkel en alleen Playback 1 tot Playabck 10 triggeren, bij consoles kunt u 202
playbacks triggeren.
Er kunnen tot maximaal 64 DMX inputs gecreëerd worden. Physisch is er geen DMX input
aanwezig maar u kunt deze creëren via een DMX naar Art-Net interface.
-

-

-

Ga naar Setup – View DMX I/O
Stel bij Univers 1 het volgende in:
o Status : Enabled
o In Type : Art-Net
o In Uni : stel hier de Art-Net universe en subnet in waarvan u wenst te
ontvangen
Ga naar Setup – View System
Stel de eerste van de wings in op:
o Type: DMX Input
o Start Chan: DMX kanaal van waaraf u wil triggeren, bijvoorbeeld 1
o Num chans: aantal kanalen dat u wenst te gebruiken voor triggering van
Playbacks, maximaal 24 per wing
o Sensitivity: geef hier een waarde in hoger dan 0 indien de playbacks van hun
eigen reageren, hoe hoger de waarde hoe minder snel de playback zullen
geactiveerd worden
o Options: is momenteel nog niet in gebruik
Playbacks van de externe wing kunnen geprogrammeerd worden zoals de andere
playbacks en deze bevinden zich in het Playback venster, Wing 1 = W1-1 tot W1-24.
Om FLASH toetsen toe te laten op de externe DMX console, gebruikt MagicQ het
bovenste gedeelte van 5% van het kanaalbereik om aan te geven dat een flash toets
ingedrukt is. Op de externe console dient de playback master fader geconfigureerd te
worden op een maximum van 95% met de flash master ingesteld op 100%. Indien dit
niet mogelijk is om de levels onafhankelijk in te stellen op de externe DMX console,
stel dan de master in op 95%.

Voorbeeld:
- Node ingesteld op: subnet 2, universe 0
- stel bij “In Uni” van Universe 1, nu in : 2-0

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 666 van 682

Versie 1.9.4.0

62. DMX / Art-Net signaal door de tafel laten doorgaan
-

-

Ga naar Setup – View DMX I/O
Stel bij Univers 1, 2, 3, … (afhankelijk van hoeveel universes u wil binnennemen) het
volgende in:
o In Type : Art-Net
o In Uni : stel hier de Art-Net universe en subnet in waarvan u wenst te
ontvangen
Vanaf nu kunt u reeds de data, komende van de externe console, recorden.
Selecteer de toestellen waarvan u de data wenst binnen te nemen en druk CTRL +
INCLUDE
Kies eventueel INT, POS, COL of BEAM gevolgd door ENTER of druk gewoon
ENTER indien u alle data wil opnemen in de programmer
Druk nu RECORD en selecteer een playback om deze dat op te slaan in een Cue

Wenst u de data ook te mergen en uit te sturen via de DMX outputs van uw ChamSys:
- Ga dan naar Patch
- Voor elke interne head kan u de manier van mergen gaan bepalen in de kolom
“Merge”:
o Norm: ChamSys heeft volledige controle over de head er wordt geen
rekening gehouden met het binnenkomende signaal
o Copy: data wordt gekopieerd van het kanaal ingevuld in het “from” veld
o In: data wordt steeds genomen van het ontvangen kanaal in het “from” veld
o Over: data wordt genomen van het ontvangen kanaal in het “from” veld, maar
kan overschreven worden door de console
o Merge: HTP mode, hoogste waarde krijgt voorrang
- In het “From” veld stelt u de interne Universe en kanaal in waarvan u de data wil
ontvangen.
Voorbeeld:
o View DMX I/O, Universe 1 is ingesteld op Art-Net Univ 4 Sub 2
o U wil in de patch dimmer 1, die gepatcht is op 1-001 laten mergen met kanaal
10 van Universe 4 – Sub 2
o Stel het “Merge” veld in op Merge en het “from” veld in op: 1-010 (1 verwijst
naar de interne input universe 1 en 10 naar DMX kanaal 10 op deze
universe)
Er is ook de mogelijkheid om volledige universes te mergen.
- Ga naar Setup- View DMX I/O
- Kolom Test
- Hier kan u per universe de merge activeren
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63. Installatie van de correcte drivers op een Windows PC
Sommige versies van Windows (vooral XP) zullen automatisch gecertificeerde drivers
installeren van de MagicQ PC wing, maar dit zijn de verkeerde drivers! Om de MagicQ PC
Wing te laten werken moet er gebruik gemaakt worden van de FTDI USB drivers (zoals
meegeleverd op de CD) in plaats van de FTDI virtual com port drivers die gebruikt worden
door sommige andere apparaten. Indien de MagicQ PC wing verschijnt als een virtuele com
poort, dan zal deze niet werken.
Indien de FTDI virtual com port drivers al geïnstalleerd zijn, dan dient u deze te verwijderen,
maar opgepast dit kan ervoor zorgen dat andere apparaten niet meer werken. Indien u de
impact hiervan niet begrijpt, zoek dan ondersteuning van iemand die ervaring heeft met het
configureren van Pc’s, alvorens verder te gaan met de volgende stappen:
•
•
•
•
•

Schakel alle netwerken uit
Verbindt de MagicQ PC Wing niet met de PC
In configuratiescherm – Software – Toevoegen/verwijderen programma’s verwijdert u
de FTDI com port drivers
Sluit nu de PC Wing aan. Windows moet u nu vragen naar drivers. Verwijs Windows
naar de drivers folder op de CD en vervolledig de installatie van de drivers.
Activeer de netwerken opnieuw.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 668 van 682

Versie 1.9.4.0

64. Performantie van de Pc verhogen
•

•
•
•
•
•
•
•

Ga naar Start – Configuratiescherm – Prestaties en onderhoud – Systeem (indien in
categorieweergave).
ofwel
Ga naar Start – Configuratiescherm – Systeem (indien in klassieke weergave).
Klik op Hardware.
Klik op apparaatbeheer.
Dubbelklik op USB controllers helemaal onderaan de lijst.
Dubbelklik op USB-hoofdhub.
Klik op energiebeheer.
Verwijder het vinkje bij “De computer mag dit apparaat uitschekalen om energie te
besparen”.
Herhaal dit voor elke USB-hoofdhub die in de lijst staat.
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Ga naar Start – Configuratiescherm – Prestaties en onderhoud – Systeem (indien in
categorieweergave).
ofwel
Ga naar Start – Configuratiescherm – Systeem (indien in klassieke weergave).
Klik op geavanceerd.
Bij Prestaties klik op de knop instellingen.
Selecteer “Beste prestaties”.
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65. ChamSys MagicQ aansturen vanuit Pandoras Box Widget
Designer
65.1. Instellingen bij MagicQ:
-

Setup – View Settings – Network – Ethernet remote protocol: ChamSys Rem (rx).
IP adres van ChamSys in zelfde bereik plaatsen van de Pandoras Box en
subnetmasks identiek instellen op alle systemen.
Indien u MagicQ PC gebruikt, dient u het IP adres van de computer gelijk te zetten
aan dat van MagicQ PC(Setup – View Settings – Network)!
Op alle PC’s best Firewall uitschakelen en virus scanners uitschakelen.

65.2. Toets aanmaken die ChamSys aanstuurt:
-

Start de Pandoras Box Widget Designer.
Maak een custom script button aan.
In de properties van deze button geeft u bijvoorbeeld het volgende commando in:
MagicQActivatePlayback,1
Klik op Apply en OK.
Indien u nu op deze toets drukt zal Playback 1 geactiveerd worden op de ChamSys.
Hieronder vindt u een lijst van alle beschikbare commando’s i.v.m. het aansturen van
ChamSys MagicQ.

65.3. ChamSys MagicQ aansturen vanuit een Sequence in Pandoras Box:
-

Open de Pandoras Box Master software waarin u de sequence programmeert.
Open een project.
Ga naar de tab device types.
Sleep een Widget Designer device naar de Devices in uw project.
Geef in de inspector het juiste IP adres aan dit Widget Designer Device.
Start de Widget Designer.
Ga naar Edit – Pandoras Box IP Configuration en activeer Pandoras Box Widget
Device Connection : Enable Connections.
Vanaf nu moet de verbinding actief zijn tussen de Widget Designer en de Pandoras
Box Master software.
Om Widget Commando’s toe te voegen in de sequence dubbel klikt u op Widget
Designer in de device tab.
Dubbelklik op Script.
Nu moet u de “Command” parameter zien in de device tab.
Positioneer de muis cursor in de sequence ter hoogte van de Command lijn en klik
rechts.
Een key zal nu toegevoegd worden in de sequence.
Klik op de key, de inhoud zal nu getoond worden in de inspector.
Alle Widget Commando’s kunt u hier ingeven.
Deze commando’s zullen getriggerd worden op de sequence en zo doorgestuurd
worden naar ChamSys MagicQ.
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65.4. Beschikbare MagicQ commando’s:
(Script support voor Chamsys MagicQ Remote Playback Commando’s gebaseerd op MagicQ
default UDP Port 6553)
MagicQActivatePlayback
MagicQActivatePlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQActivatePlayback,8
Activeert (start) playback 8 in MagicQ
MagicQReleasePlayback
MagicQReleasePlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQReleasePlayback,8
Released (stopt) playback 8 in MagicQ.
MagicQTestPlayback
MagicQTestPlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQTestPlayback,8
Plaatst playback 8 in test mode binnen MagicQ: activeert playback 8 en plaatst het level op
100%.
MagicQUntestPlayback
MagicQUntestPlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQUntestPlayback,8
Neemt playback 8 uit de test mode binnen MagicQ: released playback 8 en plaatst het level
op 0%.
MagicQGoOnPlayback
MagicQGoOnPlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQGoOnPlayback,8
Geeft een Go op playback 8 in MagicQ.
MagicQStopOnPlayback
MagicQStopOnPlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQStopOnPlayback,8
Plaatst playback 8 in MagicQ op pauze.
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MagicQFastBackOnPlayback
MagicQFastBackPlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQFastBackOnPlayback,8
Gaat één stap terug in de Cue Stack van Playback 8 zonder de step en fade tijden in
rekening te brengen.
MagicQFastForwardOnPlayback
MagicQFastForwardPlayback,'ID'
Voorbeeld:
MagicQFastForwardOnPlayback,8
Gaat één step voorwaarts in de Cue Stack van Playback 8 zonder de step en fade tijden in
rekening te brengen.
MagicQChangePage
MagicQChangePage,'ID'
Voorbeeld:
MagicQChangePage,11
Wijzigt naar playback pagina 11 in MagicQ.
MagicQPlaybackLevel
MagicQPlaybackLevel,'ID',’Level’
Voorbeeld:
MagicQPlaybackLevel,8,90
Plaatst het level van playback 8 op 90%.
MagicQChannelLevel
MagicQChannelLevel,ID,Level
Voorbeeld:
MagicQChannelLevel,8,90
Plaatst het level van kanaal 8 op 90%.
MagicQJumpToCue
MagicQJumpToCue,ID,CueID
Voorbeeld:
MagicQJumpToCue,8,9
Gaat naar Cue 9 in playback 8.
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MagicQTestCue
MagicQTestCue,ID
Voorbeeld:
MagicQTestCue,15
Activeert Cue 15 in de Cue Store.
MagicQUntestCue
MagicQUntestCue,ID
Voorbeeld:
MagicQUntestCue,15
Deactiveert Cue 15 in de Cue Store.
MagicQTestCueStack
MagicQTestCueStack,ID
Voorbeeld:
MagicQTestCueStack,15
Activeert Cue Stack 15 in de Stack Store.
MagicQUntestCueStack
MagicQUntestCueStack,ID
Voorbeeld:
MagicQUntestCueStack,15
Deactiveert Cue Stack 15 in de Stack Store.
MagicQRemoteTrigger
MagicQRemoteTrigger,State
Voorbeeld:
MagicQRemoteTrigger,None
Stelt de status in van de Remote Trigger input op None, mogelijkheden zijn, None, Make of
Break.
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66. Stappenplan Lumenradio CRMX Nova TX USB voor
Chamsys
66.1. Installatie Drivers
1. Steek de CRMX Nova T X USB dongle in een vrije usb-poort op de pc van waaruit u
wil zenden
2. Eerst zal de LED rood knipperen, daarna zal deze blauw knipperen
3. Open apparaatbeheer, voor Windows 10 zie 3a, alle andere zie 3b
a. Klik met de rechtermuisknop op het windows-logo en kies ‘apparaatbeheer’

b. Klik met de rechtermuisknop op ‘deze computer’, dit vindt u ofwel op het
bureaublad ofwel in het startmenu. Kies ‘eigenschappen’ en vervolgens kiest
u links ‘apparaarbeheer’
4. In apparaatbeheer, scroll naar beneden tot u de groep ‘Universal Serial Buscontrollers’ tegenkomt en open deze door op het ‘+’ of ‘>’ symbool te klikken en
zoek vervolgens een apparaat met de naam ‘USB Serial Converter’.

5. Klik met de rechtermuisknop op dit apparaat en kies ‘Stuurprogramma’s bijwerken’.
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6. In het geopende venster, kies voor ‘Op mijn computer naar stuurprogramma’s
zoeken’
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7. In het volgende venster, kies ‘ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma’s
op mijn computer’.

8. In het daarop volgende venster kies ‘bladeren’

9. Op het scherm dat opent kies wederom ‘bladeren’

10. Browse vervolgens in geopende venster naar onderstaand pad:
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C:\Program Files (x86)\ChamSys Ltd\MagicQ PC\MagicQ Wing Drivers\FTDI
Op deze locatie selecteert u het bestand ‘chamsys.inf’ en klik op ‘openen’

11. Klik daarna op ‘OK’.

12. Kies vervolgens ‘ChamSys USB DMX’ onderaan in de verschenen lijst en klik op
‘Volgende’

13. Indien er dan een veiligheidswaarschuwing tevoorschijn komt mag u op ‘ja’ klikken.
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14. Als alles goed krijgt u vervolgens onderstaand venster te zien, de installatie van de
driver is voltooid. Klik op ‘Sluiten’
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66.2. Instellen MagicQ
1. Open MagicQ PC en klik op setup->view settings->view DMX I/O

2. In de verschenen lijst, kies bij Uni(verse) 1 onder ‘Out Type’ voor ‘Enttec Pro/Lumen
Radio’ door te dubbelklikken op het vakje

3. De LED op de dongle moet nu constant blauw oplichten, uw dongle is nu klaar om
gekoppeld te worden met een Lumenradio ontvanger.

- © Copyright AVL 2022 -

AUDIO VISUAL LIGHTING bvba, D’Helst 21, 9280 Lebbeke, Belgium
Tel 052-41.29.24 Fax 052-41.25.30 E-mail: info@avl.be Website: www.avl.be

ChamSys

MagicQ Gebruikershandleiding
Pagina 680 van 682

Versie 1.9.4.0

66.3. Koppelen van apparaten
1. Zorg dat je ontvanger op het stroomnet is aangesloten en dat er geen apparaten mee
gekoppeld zijn
2. Duw op het knopje opde zijkant van de CRMX Nova T X USB dongle

3. De ‘RF Link’ LED op de ontvanger knippert als alles goed gaat.
4. Druk op de ‘connect’ knop op de ontvanger. Indien de ontvanger verbinding heeft met
de zender brandt de ‘RF Link’ LED constant en ziet u links de ontvangststerkte.
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67. Contact gegevens

Audio Visual Lighting bvba
D’Helst 21
9280 Lebbeke
België
Tel. +32-(0)52-41.29.24
Fax +32-(0)52-41.25.30
E-mail: info@avl.be
Web site: www.avl.be
www.chamsys.be

ChamSys forum: www.chamsysforum.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/chamsys/
Trainingen: http://www.avl.be/nl/trainings
Ondersteuning: support@chamsyslighting.be – Tel. +32-(0)52-41.29.24
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