
 

 

 

V3.11 Verduidelijking Geavanceerde bestandsstructuur

 V3.11 is de huidige versie Firmware van de Melco N1

Met deze upgrade zijn de stabiliteitsproblemen van V3.10, opgelost; er zijn tot nu toe geen problemen 
met 3.11 gerapporteerd.

Er is echter een kans dat er met V3.11, waarschijnlijk door onze manier van communiceren, verwarring 
kan ontstaan. 

Alle apparaten voorzien van V3.00 en eerder verwerkten TRACK ARTIST als ARTIST voor het opzetten 
van de navigatie en bladerstructuur 

Dat is op zich prima maar is wel gebaseerd op het oude MP3 concept waarbij een enkele song het 
belangrijkst was en een verzameling van songs niet de voornaamste gegevensbron, dat was ‘’de track’’

Dat betekent dat als het gaat om compilaties elk track/artist elk muziekstuk een functie kreeg in de 
bestandsstructuur. 

We namen aan dat iedereen dit weet en, alhoewel irritant, er ook aan gewend is. 

In V3.11 hebben we dit aangepast -we gebruiken de ALBUM ARTIST voor het creëeren van de ARTIST 
structuur

Dit is een sterke verbetering maar kan echter zorgen voor onverwachte reacties

Stel je een collectie van 5 Tom Jones CD’s voor. In de oude situatie waarin tenminste één song van elk 
album Tom Jones als TRACK ARTIST zou hebben zal een zoekactie naar ARTIST alle 5 CD’s tonen.

Maar in V3.11 is dat alleen het geval als elk album Tom Jones bevat als ALBUM ARTIST. En dat hoeft 
niet altijd het geval te zijn, speciaal in het geval van niet geordende verzamelingen van PC rips etc. 

Dat betekent dat als er sprake is van een compilatiealbum, de afzonderlijke artiesten per 
nummer een verwijzing krijgen naar het bijbehorende album in de bestandsstructuur.

In dat geval kan het lijken dat sommige albums ontbreken (terwijl ze toch altijd aanwezig zijn in ALBUM 
view.

Sommige gebruikers, vertrouwd als ze waren met het oude systeem, waren zeer verbaasd, en wilden 
zelfs terug naar V3.00.

Maar feitelijk is de oude situatie TRACK ARTIST binnen de bestandsstructuur nog steeds aanwezig. Er 
is geen enkele noodzaak om terug te vallen op V3.0

In feite hebben we gezorgd voor het beste uit twee werelden

ARTIST (AAP) bestandsstructuur gebaseerd op ALBUM ARTIST ten behoeve van accuratesse en een 
goede behandeling van compilaties en van multisdisksets

En

een TRACK ARTIST structuur selecteerbaar in de FOLDER view voor de oude manier van werken

 

vervolg op blz 2

 

THE ONLY TRUE HI -RES AUDIOPHILE SOURCE



 De afbeeldingen laten zien wat we bedoelen maar kijk op je iPad en je zult zowel ALBUM ARTIST -als voor de oude 
manier- TRACK ARTIST zien.

 

                    Geaggregeerd met 
          ’’ALBUM ARTIST’’ informatie
= alleen artist representeert totale album
                     zal verschijnen
 

       Geaggregeerd met
     ‘’ARTIST’’ informatie
=veel artistennamen zullen
verschijnen van compilatiealbum


