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SqView Historia
 Började skriva programmet 1999
 Första versionen var bara för att visa koreografi
 Spela musik från 2002
 Används av Callers, Cuers, Line- och Tape-dans ledare i 4
världsdelar
 Support för MP3, Wave, WMA, OGG, CDA & Midi filer
 Mer än 9700 texter är inkluderade
 SqView är utvecklat i Visual C++ 6.0
 Senaste versionen är 7.40

Högerklicka på
länkarna och välj:
Spara mål som…

Installation

www.sqview.se

Installation
Alla filer upppackade

Installation

Acceptera vilkoren

Installera Callerlabs listor
och definitioner
Installera alla texter
Börja installera

Välj katalog som
programmet skall
installeras i.
Default är C:\SqView

Installera koreografin från
hemsidan
Genväg på skrivbordet

Installation
SqView katalogen efter
installation

Genväg på skrivbordet för
att starta SqView

Uppdatering
 Ladda ner den nya versionen och packa upp den.
 Kör Setup.exe och välj samma katalog.
 Alla nya filer kommer att kopieras över.
 Ini-filen kommer att uppdateras med nya taggar, dom
befintliga kommer inte att ändras.
 Ingen filer som användaren har skapat kommer att ändras.

Musik
Extra text eller noter som hör
ihop med låten
Namnet på låten som
spelas

Öppna en fil på
hårddisken

Visa texten som hör ihop
med låten
Spara alla
inställningar. Loop,
tempo m.m

Musikkontroller
Börja spela musiken
direkt

Återställ alla
inställningar till
ursprungligt värde

Börja spela nästa låt i
listan direkt
Spara namet på alla
spelade titlar
Namnet på den
köade låten

Visa informationen
som finns i Headern
till mp3-filerna

Starta den köade
låten
Ta bort köade låtar

Musik
Aktivera loopen. Det
måste fnnas ett värde för
start och stopp

Vid aktivering ändras
startvärdet till samma
värde som “Countern”
har

Visar hur mycket av låten som
har spelats
Visat hur lång låten är

Startvärde för
loopen

Spela musiken från
den valda
markeringen

Autoloop 20 sek från
början och från
slutet av låten

Ange en markering
med samma värde
som “Countern”

Stoppvärde för
loopen
Ställ in hur många
semitoner som
tonhöjningen skall
vara

Ta bort en
markering
Startvärde för
tonhöjningen
Vid aktivering ändras
startvärdet till samma värde
som “Countern” har

Vid aktivering
ändras stoppvärdet
till samma värde
som “Countern” har

Visar alla markingar
som är sparade

Musik
Värde för tempot. Om
det står 0.0 kan inte
programmet mäta BPM
Klocka
Ändra tempo
Värde för tonart.
Ändra tonart

Starta pausetimern

Värde för hastighet (Hz)
Ändra hastighet
Värde för volym
Ändra volym

Nollställer timern

Timer som visar hur lång tid
som har gått sedan musiken
startades första gången eller
nedräkning x antal minuter

Musik
Visa equalizern
Visa fönstret för
inspelning
Visa “Square ID” fönstret

Sök efter text i respektive
lista

Visa fönstret för
webkameran

Musik
Möjlighet att göra urval
grundade på om textern,
loop, mm finns

Sök i listan

Antal låtar i listan

Sökväg till
spellistan/
mappen
som visas

Öppna en
spellista
Välj en mapp att
visa
Spara listan

Återställ listan t.ex.
efter sökning

Ta bort markeringar

Välj en låt slumpvis

Mapp/Spellista som
visas

Spellista

Aktiv spellista

Lägg till låtar i listan

Kopiera
musiken till
en mapp

Sök i listan

Öppna en
spellista

Öppna en
mapp

Återställ lista till
urspungsvärdet

Spela en låt från
vänster lista

Ta bort en låt
från listan

Spara listan
Öppna en listan

Flytta en låt
upp/ner

Återställ lista till
urspungsvärdet

Hotkeys
 SPACE – Starta/stoppa musiken

 T – Visa texten
 Y – Fada ut musiken
 E/R – Ändra tempo
 L – Loop av/på
 Pil up/ner – Schrolla i texten
 PUNKT – Starta musiken från början

Texter
 När en sång (RR 274- Bop.mp3) väljs av användaren letar SqView efter “ - ” i
filnamnet.
 Om “ - ” förutsätter SqView att det till vänster är label (GP 801) och det till höger är
titeln (Far Away). “label - title” kan ändras till “title - label” i Options->Music.
 Om inte “ - ” hittas betraktas hela filenamnet som en title.
 SqView letar i den angivna (C:\SqView\Text) mappen efter en label/titel som
matchar labeln /titeln till musikfilen, ingen hänsyn tas till titeln.
 Om inte en matchande textfil hittas visas “Marry” fönstret där användaren kan välja
en text.
 Om SqView hittar en text eller användaren väljer en text så visas Text-ikonen
 När användaren aktiverar knappen eller trycker ner “T” visas texten på skärmen.
 Texten kan visas i musiktabben, i Lyricstabben eller i ett eget fönster, detta kan
bytas med F6.

Koreografi
 Välj “Add Choreography” i “Choreography Manager” och skriv in den nya
koreografin.
 Spara inte mer än som kan visas på en skärm i varje fil (bara en tips)
 Gå tillbaka till “Choreography Manager” när alla nya filer är sparade.
 Gör “Spellista” för koreografin på samma sätt som för musiken. Här bestämmer
man i vilken ordning som filerna skall visas.
 Spara koreografilistan på datorn och stäng fönstret.
 Välj en nivå och gå till en av dom 7 koreografitabbarna,
 Tryck på
för att välja en koreografilista.
 Namnet på koreografifilen och antal filer i listan visas längst upp till vänster.
 Navigera med
för att visa dom olika filerna.
 Alla koreografitabbar fungerar på samma sätt.

Optioner
 General – Allt som påverkar flera tabbar, sökvägar, webkamera
 Music – Allt som har med musiktabben att göra
 Music Listbox – Allt som har med listorna i musiktabben att göra
 Lyrics – Välj mapp för texter, “Marry” knytningarna
 Choreography – Namn, index och sökvägar till koreografi tabbarna
 StyleSheet – Färger och fonter för texterna
 Sound Effects – Välj ljudfiler att spela med F8-F9
 System – System information
 Select Ouput Device – Välj utgång för musiken
 Hotkeys – Konfigurera snabbtangenter

Verktyg
 Playlist Manager – Redigera spellistor för musiken
 Song Manager – Redigera loop, tempo, pitch etc.
 Choreography Manager – Skriva koreografi och sammanställa listor
 Memory Manager – Redigera koreografi som har sparats
 Track Manager – Redigera musiken som har sparats med tids- och datumstämpel och
namn på dansen
 Cuesheet Manager – Skriva egna texter
 Square Dance Records – Sökprogram med över 11.000 skivor
 Show Calls – Visa 3 calls slumpvis
 Reset Controls – Nollställ alla kontroller

Nästa Version
 Ny design
 3 Listor i Musiken tabben
 Upp till 15 koreografi tabbar
 Support får 10 olika fil format
 Databas istället för ini-fil
 Databas för texter och koreografi
 2 decimaler för tempo
 Hotkeys fungerar bättre än tidigare

