Wings Platinum wordt weer WINGS; vernieuwde 64-bit AV-software markeert een nieuw tijdperk

Geschiedenis Wings for Windows begon in 1996
Op 30 maart 1996 werd het eerste AV Stumpfl softwareprogramma voor Windows gepresenteerd.
Het droeg de naam Wings for Windows en het was de voor die tijd revolutionaire schakel tussen de
Windows PC en de Stumpfl overvloeiapparatuur waarmee diaprojectoren werden aangestuurd.
Directeur Reinhold Stumpfl en software-ontwikkelaar Christoph Hilger reisden er voor naar Houten
en toonden de Wings software aan de leden van de Stumpfl Gebruikers Groep (SGG).
De voorloper van Wings for Windows was het
DOS-programma MPC, (Multi Projector Control),
een programma dat ontwikkeld was door
Manfred Weigl, waarbij de zogeheten SMPTEtijdcode op een (cassette-)tape voor de
synchronisatie zorgde tussen beeld en geluid.
Wings was het eerste programma waarbij op het
beeldscherm de overvloeicommando’s konden
worden getekend als gele ‘bergjes’ op een
donkerblauwe ondergrond. Aanvankelijk werd de
synchroniteit tussen beeld en geluid gerealiseerd
via een externe tijdcode óf een speciale audiokaart en plugin van Triple DAT. Het monteren van
audio in de PC heette toen Hard Disk Recording.
Later integreerde Christoph Hilger Hard Disk Recording in Wings en was het monteren van geluid en
beeld een enorme sprong voorwaarts. Wat nu heel ‘gewoon’ is was toen een ware revolutie!
Degenen die de av-hobby langer dan 25 jaar beoefenen kunnen zich dat zeker herinneren.
Een verdere vervolmaking van
Wings was de mogelijkheid om
(lage resolutie) scans van dia’s in
de gele bergjes te zetten en de
overvloeiers op het beeldscherm
te beoordelen. Voor de timing
van de beeldovergangen een
mooi feature, maar de finetuning
moest toch met de ‘echte’ dia’s in
de diaprojectoren plaatsvinden. Maar het was wel duidelijk in welke richting de verdere ontwikkeling
van Wings zou gaan…

Het digitale tijdperk met Wings Platinum
Christoph Hilger gunde de leden van de SGG tijdens het galadiner t.g.v. het 10-jarig bestaan van de
SGG in november 2001 in De Reehorst in Ede, een eerste sneak preview van zijn nieuwe av-software
met de mysterieuze naam Event Studio.
Deze nieuwe av-software was helemaal nieuw ontwikkeld
en afgestemd op het toen net nieuwe Windows Operating
System XP. Direct was duidelijk dat er naast het aansturen
van diaprojectoren ook nadrukkelijk werd gekozen voor het
werken met digitale foto’s, video en scans van dia’s.
Daarnaast werd een grote rol toebedeeld aan het fenomeen
‘Show control’, het besturen van licht, lasers, moving heads,
relais, rookmachines, stroboscopen, etc. Omdat veel van die
toepassingen bij ‘Events’ worden gebruikt lag de naam
Event Studio voor de hand. Echter, voor de grote groep
gebruikers van Wings for Windows, allemaal diamakers, was deze naam minder voor de hand
liggend. Toen Rinus Verheggen, Theo Eichhorn, Fred Veldhuisen en ondergetekende in 2001 op
bezoek waren bij de fabriek in Oostenrijk pleitten we ervoor de naam WINGS te handhaven vanwege
de goede naamsbekendheid en het aan te
vullen met een tweede kenmerkende naam.
Dat werd uiteindelijk ‘Platinum’. Wings
Platinum 1.0 verscheen kort vóór de kerst van
2001. Het bestond uit 12 verschillende
modules die allen met een eigen vrijgavecode
werden geactiveerd. Voor het eerst deed het
medium video zijn intrede in de tijdlijn. Er
werd een flinke wissel omgezet en er kwamen
steeds meer mogelijkheden en features bij.
Maar, de aansturing van de ‘good old’
diaprojector blééf mogelijk.
Wings Platinum 2, 3 en 4
Met de komst van Wings Platinum 2 in 2004 was het duidelijk dat de digitalisering van de fotografie,
mede dankzij de steeds beter presterende beamers (de JVC SX-21 was een doorbraak) ook de grote
groep diamakers over de streep zou trekken om de
overstap te maken van analoog naar digitaal.
De voordelen van het digitale projectiemedium
werden zó enorm dat anno 2008 zeker 90% van de
diamakers was overgestapt. Geen verbruikskosten
meer van diafilmpjes, het ontwikkelen daarvan, geen
diaraampjes, geen maskers, geen diamagazijnen, geen
projectielampen, etc. Ook praktisch leverde het
digitale medium veel voordelen op. Geen stof en
vochtvlekken tussen de raampjes, scherp van links naar
rechts en geen ’ploppende’ beelden meer. Niet 2, 3 of 4 projectoren opstellen maar 1 beamer.
Uitlijnen… in register fotograferen én inramen… wie kent die termen nog…?
De digitalisering van de av-hobby bracht echter veel meer dan alleen praktische voordelen. Ook als
het om de creatieve mogelijkheden ging werden stapsgewijs enorme sprongen gemaakt en de
diverse opvolgende versies van Wings Platinum speelden daarbij een grote rol.

Dia’s stonden stil op het projectiescherm. Met
Wings Platinum 2 gingen de stilstaande foto’s
bewegen, we konden er op inzoomen, we
konden beeld-in-beeld collages maken,
panoramische bewegingen van links naar
rechts en nog later konden beelden worden
gekanteld, geroteerd, alle remmen gingen los.
Ook de integratie van videofragmenten was
een compleet nieuw gegeven dat weer andere
creatieve mogelijkheden bood. Latere versies,
zoals Wings Platinum 3 (2006) en 4 (2010),
brachten extra mogelijkheden met dynamische maskers, een veelheid aan effecten voor bewerking
van foto’s en video’s, sturing van onscherpte, het werken met variabelen, het kunnen verwerken van
veel meer verschillende soorten videobestanden en het uitvoeren in steeds actuele videoformaten.
Maar… de aansturing van de ‘good old’
diaprojector blééf mogelijk.
Wings Platinum 5
Met de komst van Wings Platinum 5 in september
2013 werden vooral veel nieuwe functies
geïntroduceerd die het werken met Wings Platinum
een stuk comfortabeler maakten zoals hulplijnen
vanaf markers over de volledige hoogte van de
tijdlijn, een beter zichtbare gestippelde kaderrand
van het beeld in het previewvenster, de
mogelijkheid om gebruikte beelden op de
mediapool onzichtbaar te maken, tijdens vertoning actief te bedienen spoorkopregelaars, een
verbeterde mappenstructuur in de mediapool, het automatisch uitvullen van beelden op het scherm,
automatische muziekdemping bij gesproken tekstfragmenten, het automatisch maken van een
matrix met beeldvelden, het maken van hulplijnen om horizonnen recht te zetten en de toevoeging
van effecten als flip-page, box blurr, exposure en glow. etc, etc. Wings Platinum 5 was nog steeds
bruikbaar in combinatie met Windows XP en uiteraard ook met Windows 7, Windows 8 en 10. Er
kwam veel bij aan mogelijkheden en... de aansturing van de ‘good old’ diaprojector blééf mogelijk.
Wings Platinum 6
De software ontwikkelingen gingen verder. Inmiddels heeft Microsoft de ‘nazorg’ van Windows XP
beëindigd en heeft ze het ‘end of life’ aangekondigd voor Windows 7 op 14 januari 2020.
Dankzij de nieuwere operating systems zijn er flinke vorderingen gemaakt op het gebied van
verwerking van beeld en geluid, het maximaal benutten van de modernere en vooral snellere
hardware (processors, videokaarten, etc.) Bij elke stap voorwaarts van de operating software wordt
de technische afstand tot oudere software groter en kunnen ‘aansluitproblemen’ of
‘generatiekloven’ ontstaan. Software die ontworpen is op het XP-platform benut lang niet alle
mogelijkheden van latere operating systems. Met name op het gebied van videomontage was het
noodzakelijk om in 2017 met een helemaal vernieuwde Wings Platinum versie te komen.
Veel trouwe gebruikers van Wings Platinum dreigden af te haken omdat
Wings Platinum 5 nauwelijks of niet overweg kan met de zware 4K
videobestanden. Ook de beperkte diversiteit aan geaccepteerde
(professionele) videoformaten vormde een steeds groter wordend
probleem.

Vandaar dat AV Stumpfl in 2017 de ombouw van Wings Platinum als 32-bit programma naar 64 bit
moest uitstellen tot een later moment. Wings Platinum 6 bleef dus vooralsnog een 32-bit versie.
In tegenstelling tot de Wings Platinum 5
upgrade, die vooral aan de buitenkant veel
‘zichtbaar’ nieuws opleverde, zaten de vele
vernieuwingen in Wings Platinum 6
‘verstopt’ onder de motorkap. Een volledig
vernieuwde video render-engine rekende af
met de problemen op het gebied van 4K
videomontage door een veel efficiënter
gebruik van de hardware en software.
Degenen die veel met videobeelden in hun
shows werken waren dan ook heel blij met
die grote onderhuidse wijzigingen. Maar behalve de grote sprongen voorwaarts en vorderingen op
het gebied van videomontage én het beter gebruik maken van de performancewinst van het
Windows 10 platform werden er in Wings Platinum 6 véél meer nieuwe features toegevoegd. Zo
werd het verliesvrij en volledig variabel ‘schalen’ van de steeds populairder wordende 4K monitoren
mogelijk zodat alle piepkleine teksten weer
normaal leesbaar werden. Tevens werden (op
veler verzoek) aan de DEL-toets op
comfortabele en veilige wijze een aantal
functies toegewezen. Een ander ‘klein maar
fijn’ feature was de mogelijkheid het
scrollgebied van de tijdlijn aan de rechterzijde
te begrenzen zodat het previewscherm niet
telkens ‘in de weg staat’ en een deel van de
tijdlijn afdekt. Het invoegen van beelden op de
mediapool werd aanzienlijk comfortabeler
gemaakt en er kwam een volledig vernieuwd
besturingssysteem voor ‘speaker-support’ shows die met behulp van een smartphone worden
gepresenteerd. Er kwamen voorgeprogrammeerde presets voor panorama- en zoombewegingen bij,
de tijdsaanduiding in alle objecten veranderde in een aanduiding in minuten en seconden i.p.v. alleen
seconden. er werden diverse soorten triggers toegevoegd, het plaatsen van pauzemarkers werd
mogelijk met een toetsencombinatie evenals het optimaliseren van de grafische data na zoom- of
pan-opdrachten. Door het wegvallen van de ‘Basic’ versie werd een goedkope instapversie
toegevoegd aan het assortiment. Met de Eco versie kunnen beginnende AV-hobbyisten hun eerste
stappen zetten in de beeld- en geluid wereld.
In diverse updates tussen november 2017 en januari 2019 werden nóg meer uitbreidingen
toegevoegd en werden er flinke sprongen gemaakt op het gebied van bedieningscomfort. De
remote-functie werd verder uitgebreid, er kan tijdens weergave vanuit de tijdlijn zonder te stoppen
heen en weer gesprongen worden per muisklik naar elke gewenste locatie in de show, er kwam een
mogelijkheid beeldvelden makkelijk te kopiëren, het werd mogelijk de locatorfunctie uit te schakelen
tijdens het editen, het scrollgebied in de tijdlijn werd aan 2 zijden (links en rechts) begrensbaar
gemaakt, het ‘slepen’ van bestanden uit de mediapool naar sporen werd verder verbeterd, etc, etc.
Kortom, ook Wings Platinum 6 ging mee met de actuele mogelijkheden van de moderne computer
technologie. En… de aansturing van de ‘good old’ diaprojector blééf mogelijk.

Wings VIOSO
Tot en met Wings
Platinum 4 waren het
hobbyisten en
professionele AVmakers die gebruik maakten van deze geavanceerde software. Wings Platinum 4 was als Multidisplay
software vooral populair bij professionals die grote (gebouwen)projecties programmeerden met 3, 4
of zelf 24 beamers tegelijk. Met de komst van Wings Platinum 5 richtte AV Stumpfl zich directer op
de verschillende doelgroepen. Wings Platinum is bedoeld voor de grote groep (semi-professionele)
amateurs die HDAV-shows maakt en de in 2013 geïntroduceerde versie Wings VIOSO is specifiek
gericht op de groep professionals die heel
andere eisen stelt. Vandaar dat de show-control
module uit Wings Platinum 4 niet terugkeerde in
Wings Platinum 5. Een aantal show-control
features bleef voorhanden in de Pro versie van
Wings Platinum 5. Christoph Hilger, de geestelijk
vader van zowel Wings Platinum als Wings
VIOSO, had zijn handen vol om beide
programma’s verder te ontwikkelen. Dat lukte
prima, want parallel aan de VIOSO versies 1 en 2 zagen Wings Platinum 5 en 6 het licht.
Wings VIOSO was , net als alle Wings Platinum programma’s, een 32-bits programma. Binnen de
professionele markt was het uitermate populair. Echter was de software alléén verkrijgbaar in
combinatie met de eigen Mediaservers van AV
Stumpfl omdat alléén dan een vlekkeloze
werking werd gegarandeerd. De technische
mogelijkheden en features waren vrijwel
onbegrensd: Weergave over 4 beamers
tegelijk in 8K kwaliteit d.m.v.
ongecomprimeerde TIFF-bestanden, met 60
beelden per seconde, vanuit een mediaserver
waarin 48 SSD-hard-disks in RAID een
doorvoersnelheid realiseren van 11 Gigabyte
per seconde… duizelingwekkend!
Eind 2017 besloot AV Stumpfl tot een ‘End of life’ voor de verdere ontwikkeling van WINGS VIOSO.
Er werd een extra afdeling voor professionele software-ontwikkeling opgezet die een helemaal
nieuwe Multidisplay software ging ontwikkelen als 64-bit programma in een volledig 3-D achtige
programmeeromgeving. Die software, PIXERA geheten, is inmiddels verschenen en lijkt in niets meer
op Wings Platinum of Wings VIOSO.
Het voor HDAV-makers en Wings Platinum
gebruikers positieve gevolg van het
bovenstaande is dat Christoph Hilger zich sinds
begin 2018 weer volledig op de verdere
ontwikkeling van ‘zijn kindje’ Wings kan
richten. En binnenkort, medio september,
wordt duidelijk dat hij in de afgelopen 20
maanden niet stil gezeten heeft.

WINGS 7
Dieter Hartmann, (de schrijver van de Wings Platinum Helpfiles en het handboek), Christian Horn en
ondergetekende werden medio juni 2019 gevraagd om in de fabriek in Oostenrijk te komen
vernemen welke kant het op gaat in
de aankomende tijd met Wings
Platinum tijdens een 2-daagse
sessie met Christoph Hilger, Rudi
Hradil en Christoph Koch.
Vanzelfsprekend was de bespreking
‘top secret’ (vandaar mijn zwarte
bril ) en ligt een belangrijk deel
van de toen verstrekte informatie
onder strikt embargo.
Per 1 augustus heeft AV Stumpfl
een paar wijzigingen al aan de
publiciteit prijs gegeven en die
geven we graag door.
Om met de naam te beginnen, er is gekozen voor een terugkeer naar de naam van de allereerste
versie die Christoph Hilger in 1996 aan zijn programma gaf: WINGS. De toevoeging 7 geeft aan om
welke editie het inmiddels gaat.
Wat blijft is de keus voor de diverse versies:
Eco, Starter, Advanced en Pro zodat elke
AV-hobbyist zelf bepaalt over welk palet
aan mogelijkheden hij/zij wenst te
beschikken en hoeveel hij/zij daar voor over heeft. Ook aan de prijsstructuur verandert niets.
(Respectievelijk € 150,00, € 303,00, € 606,00 en € 975,00).
64 bit structuur
De meest fundamentele verandering is wel de door velen felbegeerde ombouw van de
32-bit naar 64-bit structuur.
De CPU (processor) van de computer rekent ofwel met 32 bits ofwel 64 bits tegelijkertijd.
64-bits programma’s kunnen dus veel efficiënter gebruik maken van de CPU als je
beschikt over diezelfde ondersteuning. Een 32 bits versie van Windows kan maximaal 3,5 GB
geheugen gebruiken. Als er dus 8 GB
geheugen in de PC zit en er wordt gewerkt
met een 32 bits versie van Windows, zijn de
overige 4,5 GB nutteloos. De voordelen zijn
dus duidelijk, het maximum te lezen en
gebruiken RAM geheugen is verhoogd van 4
GB naar 128 GB en programma’s zoals WINGS
7 kunnen daardoor veel sneller draaien.
Onze IT- en PC-specialist Cuno Wegman
meldt ons desgevraagd dat daarmee de
volgende voordelen gemoeid zijn:
“De computers die de laatste jaren zijn
geproduceerd, zijn intern allemaal gebaseerd op een structuur van ‘64 bits’. Dat betreft zowel de
omvang van het interne gegevenstransport (de interne data-snelweg) als de hoeveelheid geheugen
die gebruikt kan worden.

Dat zijn allebei elementen die voor gebruikers van ons Wings programma erg belangrijk zijn: er
moeten op tijd veel gegevens verwekt worden om een vloeiende presentatie te verzorgen op het
scherm (foto’s en video’s). En de hoeveelheden gegevens en bestanden, vooral video, worden steeds
groter: een 4K-beeld bevat 20 keer zo veel beeldinformatie als een dvd-beeld. En dat vonden we niet
eens zo lang geleden nog een ‘hoge’ kwaliteit…
Als programma’s zoals WINGS 7 aansluiten op de 64-bit-structuur van de processor en het
besturingssysteem (Windows in ons geval), maakt dat de uitvoering sneller en de stabiliteit (veel)
hoger: er hoeft niet meer intern geschakeld te worden tussen de 32-bit-structuur van het
programma en de 64-bit-structuur van Windows. Bovendien kunnen 64-bit-programma’s
eenvoudiger gebruik maken van de meerdere processorkernen die in de moderne computers
aanwezig zijn.
Niet alleen om gelijktijdig meerdere video’s te importeren, maar bijvoorbeeld ook bij het genereren
en uitvoeren van videobestanden. Dat kan een forse tijdwinst opleveren. Het gebruik van een 64-bitversie van Windows en andere programma’s heeft in het verre verleden wel eens tot problemen
geleid. Maar sinds Windows 7 is het 64-bit-platform een stabiel en betrouwbaar platform gebleken
en dat geldt zeker ook voor Windows 8 en 10.
Als u twijfelt of uw computer is voorzien van een 64-bit Windows
versie, dan kunt u dat eenvoudig controleren: kijk bij de
Eigenschappen van uw computer. Daar staat achter “Type systeem”
aangegeven of sprake is van 32 of 64 bits. Een alternatieve methode
is: kijk op de C:-schijf. Als daar zowel de mappen “Program Files” als
“Program Files (x86)” voorkomen, dan is sprake van een 64-bitWindows versie.” Tot zover de reactie en het commentaar van Cuno
Wegman.
Naast die sprong van 32 bits naar 64 bits zijn er nog de volgende nieuwtjes en veranderingen te
melden die u vindt via deze link:
http://www.hdav.nl/wp-content/uploads/2019/09/Nieuwe-en-veranderde-features-in-WINGS-7.pdf
Live publiekspresentatie WINGS 7
Op zaterdag 28 september 2019 wordt WINGS 7 gepresenteerd door Cuno Wegman en Remy van
Looveren tijdens de bijeenkomst van de Stumpfl Gebruikers Groep in het Theater Aan de Slinger in
Houten. Meer informatie over die bijeenkomst op de website www.sggroep.nl
Wat kost het?
Die informatie vindt u hier: http://www.hdav.nl/wings7/prijsinformatie
Wat kunnen de verschillende versies Eco, Starter, Advanced en Pro?
Die informatie vindt u hier:
http://www.hdav.nl/wp-content/uploads/2019/09/Versies-en-functies-WINGS.pdf

