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1 SongBook+ nastavení
1. Stiskněte tlačítko pro vstup
do menu nastavení.

2. Některá důležitá nastavení
můžete nalézt přímo nahoře v
první sekci.

3. Další nastavení jsou
sloučena do tematických
skupin a najdete je níže.

4. Při zapnutí přepínače živého režimu (“Live
Mode”) bude většina nastavení skryta a
mnoho ovladačů, které nejsou potřeba při
živém hraní bude deaktivováno.
Tímto způsobem je SongBook zajištěn proti
nechtěné náhodné editaci během
vystoupení.

SongBook+ automaticky nastaví jazyk podle jazyka
nastaveného v iPadu.
Pokud preferujete jiný jazyk, pak naleznete odpovídající
nastavení v sekci 'Další' ('Other').

SongBook+ Uživatelský manuál
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2 Vkládání souborů do aplikace SongBook+
Než začnete, tak musíte do aplikace SongBook+ nakopírovat data (soubory PDF, TXT,
ChordPro, hudební, MIDI nebo videosoubory), která pak budete chtít v aplikaci použít.
Níže je uvedeno několik způsobů, jak můžete kopírovat soubory do aplikace SongBook+.

2.1 Pomocí Finderu (počítače Mac)
Na nejnovějších počítačích Mac (od operačního systému verze macOS 10.15 „Catalina“) lze
vkládat do aplikace SongBook+ soubory pomocí programu „Finder“.
Pokud máte Mac se starší verzí operačního systému nebo máte počítač s Windows, tak si
přečtěte v následující kapitole, jak přenést data pomocí programu „iTunes“.

1. Připojte iPad k počítači Mac pomocí USB kabelu a spusťte na počítači program „Finder“

2. Klikněte na položku iPad/iPhone.

3. Zvolte záložku „Soubory“.

4. Otevřete „SongBook“ kliknutím na symbol šipky
před ním.

5. Přetáhněte požadované
soubory z jiného okna Finderu do
této oblasti.

SongBook+ Uživatelský manuál
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2.2 Pomocí iTunes (Windows PC a starší počítače Mac)
U počítačů se systémem Windows nebo u starších počítačů Mac se používá pro načtení dat
do aplikace SongBook+ program „iTunes“ následujícím způsobem:

1. Připojte iPad k počítači pomocí USB kabelu a spusťte program „iTunes“

2. Klikněte na iPad/iPhone.

3. Vyberte položku „Sdílení
souborů“.

4. Klikněte na „SongBook“.
5. Klikněte na tlačítko „Přidat...“ a
poté vyberte v počítači soubory,
které chcete do aplikace vložit.

SongBook+ Uživatelský manuál
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2.3 Sdílení souborů pomocí Wi-Fi (Windows PC, počítač Mac)
Dočasně můžete sdílet obsah složky SongBook+ přes Wi-Fi a pak k ní bezdrátově přistupovat
z počítače bez nainstalované aplikace iTunes.
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2.4 Bez dalšího počítače, pomocí funkce „Import souborů“
Pomocí funkce „Import souborů“ můžete do aplikace SongBook+ importovat přímo soubory
z USB flash disku, cloudové aplikace nebo dokonce ze serveru.

1. Stiskněte tlačítko "...".
2. Vyberte možnost "Načíst soubory".

3. Stiskněte "Procházet".

4. Poté přejděte na požadované soubory a
vyberte je. Soubory budou pak nakopírovány
do aplikace SongBook+.

Poznámka k použití USB flash disku:
V závislosti na modelu iPad a USB flash disku se může objevit chybová zpráva, že USB flash disk
vyžaduje příliš mnoho energie a nelze jej použít.
V tomto případě pomáhá použití USB hubu s aktivním externím napájením.

SongBook+ Uživatelský manuál
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2.5 Bez dalšího počítače pomocí aplikace „Soubory“
Pomocí aplikace „Soubory“ můžete kopírovat data z USB flash disku, vaší preferované
cloudové aplikace nebo dokonce ze serveru do SongBooku.

1. Otevřete aplikaci „Soubory“. (Ponechejte iPad nejlépe otočený v orientaci na šířku.)

3. Vyberte položku „Na mém iPadu“.

2. Vyberte kartu „Procházet“.

4. Dlouze stiskněte „SongBook“ a poté vyberte
položku „Otevřít v novém okně“.
Okno se rozdělí na polovinu. V pravé částu
uvidíte obsah apliace SongBook+.
5. Na levé straně otevřete
složku, ve které najdete
soubory, které chcete
zkopírovat (ve vaší oblíbené
cloudové aplikaci, na USB
flash disku nebo na síti).
Soubory, které chcete
zkopírovat, přetáhněte na
pravou stranu do části
SongBook.

Poznámka k použití USB flash disku:
V závislosti na modelu iPad a USB flash disku se může objevit chybová zpráva, že USB flash disk
vyžaduje příliš mnoho energie a nelze jej použít.
V tomto případě pomáhá použití USB hubu s aktivním externím napájením.
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2.6 Načtení souborů z mailu nebo dalších aplikací
Můžete importovat PDF, hudební a video soubory z dalších aplikací, které umožňují vytvářet
nebo stahovat tento typ souborů a zároveň podporují funkci “Otevřít v …” pro přesměrování
PDF souboru do další aplikace.
Následující obrázek ukazuje příklad, jak načíst do aplikace SongBook+ PDF soubor z přílohy
emailu:

Poznámka:
Pokud aplikace SongBook již běží na
pozadí, měl by se soubor zobrazit v
normálním seznamu a neměla by se již
zobrazovat skladba nebo dialogové
okno.
1. Stiskněte a podržte prst déle na PDF
souboru, dokud se neobjeví takovéto
okno. Zde zvolte “Otevřít v SongBook”.

2. Otevře se aplikace
SongBook+. Pokud je to
nutné, změňte název
souboru a stiskněte “Import”
(“Načíst”).

3. Načtený soubor se objeví v
sekci “Unused Files”
(“Nepoužité soubory”).

SongBook+ Uživatelský manuál
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3 Vložení nepoužitých souborů do seznamu skladeb
Po vložení souborů PDF, hudebních nebo video souborů do aplikace SongBook jsou tyto
zobrazeny jako “Nepoužité soubory“ (“Unused Files”).

3.1 Vložení souborů manuálně
Pomocí následujících kroků můžete přenést soubory do seznamu skladeb a doplnit další
informace, jako název, umělec, žánr a MP3 soubor přehrávaný na pozadí.

1. Stiskněte na
“Edit” (“Upravit“).

2. Stiskněte symbol
“+”.

3. Pokud je to nutné,
tak změňte název.
4. Pokud máte očíslované své
skladby, tak zde vložte její číslo.

5. Zde můžete vložit nějaké
krátké další informace, které se
například zobrazí během náhledu
na tuto skladbu.

8. Stiskněte
“Save” (“Uložit“).
7. Pokud chcete
přehrávat jeden
nebo více audio
souborů a/nebo
MIDI nebo video
souborů, vyberte je
zde.
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6. Vložte jméno umělce a žánr, nebo
vyberte tyto položky ze stávajících
hodnot ze seznamu.

9. Vložte další skladbu pomocí
symbolu “+”, nebo stiskněte
“Done” (“Hotovo“) pro
dokončení.
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3.2 Vložení souborů automaticky
Pokud kopírujete najednou mnoho nových souborů do aplikace SongBook+ a nechcete je
přidávat do seznamu skladeb po jednom, tak SongBook+ je umí také automaticky přidat do
seznamu skladeb. Název souboru je pak použit jako název skladby. Všechna ostatní políčka
zůstanou prázdná a lze je upravit později.

Pro zahájení procesu stiskněte
zde. Po dotazu, zda to skutečně
chcete, jsou ze všech
nepoužitých souborů vytvořeny
položky skladeb.

Po dokončení tohoto procesu je
seznam skladeb seřazen podle
data, takže skladby, které jste
právě přidali jsou zobrazeny na
začátku seznamu a vy si je
můžete prohlédnout.

Poté se můžete samozřejmě
přepnout na svůj preferovaný
systém řazení.

SongBook+ Uživatelský manuál
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4 Použití seznamu skladeb
Klikněte zde pro volbu řazení
seznamu skladeb.

Pokud zadáte text do
vyhledávacího pole, pak se
zobrazí pouze skladby obsahující
tento text v názvu.

Výběr “Unused Files” (“Nepoužitých
souborů“) obsahuje PDF dokumenty, které
byly přidány pomocí iTunes, avšak ještě
nebyly zařazeny do seznamu skladeb.

Další sekce obsahují seznam skladeb
seskupený podle zvoleného kritéria (první
písmeno názvu, umělce nebo žánru).
Kliknutím na symbol “+” se
můžete přepínat mezi
“Nepoužitými soubory“ a
“Všemi soubory”.

Index na pravé straně
umožňuje rychlé listování a
rychlý abecední přístup k
seznamu skladeb.

Stiskněte a podržte prst delší
dobu na řádku a otevře se
kontextové menu s akcemi,
které lze provádět se zvolenou
položkou.

SongBook+ Uživatelský manuál
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5 Editace detailů skladby

1. Stiskněte na “Edit”
(“Upravit“).

2. Klikněte na skladbu v
seznamu, kterou chcete
upravit.

3. Upravte detaily
skladby.

4. Stiskněte “Save”
(“Uložit“).
5. Klikněte na další skladbu,
kterou chcete upravit, nebo
stiskněte “Done” (“Hotovo“)
pro dokončení editace.

SongBook+ Uživatelský manuál
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6 Zobrazení PDF dokumentu a posouvání v dokumentu
Klikněte na skladbu v
seznamu a zobrazí se PDF
soubor.

Pro návrat na seznam skladeb
klikněte na tlačítko se
symbolem „X“.

Pro zobrazení nebo skrytí
lišty s nabídkou klikněte
kamkoli do dokumentu.

Klikněte na symbol “Play”
pro přehrání
zaznamenaného otáčení
stránek, ukazovátka nebo
vybraného MP3 souboru.

Pro zobrazení menu s další nabídkou
(jako například záznam otáčení stránek
nebo ukazovátka) klikněte na symbol
“...”.

Posouvejte prstem (prsty)
doleva (nebo nahoru):

Posouvejte prstem (prsty)
doprava (nebo dolu):

Jeden prst:
Přechod na další stránku.

Jeden prst:
Přechod na předchozí
stránku.

Dva prsty: (*)
Stiskněte tlačítko “Play”.

Dva prsty: (*)
Stiskněte tlačítko “Stop”.

Tři prsty: (*)
Přechod na další skladbu v
seznamu.

Tři prsty: (*)
Návrat na seznam skladeb.

(*)

Pomocí malých náhledů se
můžete posouvat rychleji.

SongBook+ Uživatelský manuál

Přibližujte a oddalujte
pomocí dvou prstů.

Gesta pro dva nebo tři prsty lze
změnit v nastavení.

Dvojitým kliknutím se
vrátíte k původní
velikosti (původnímu
přiblížení).

Kromě toho je zde možnost
přizpůsobení gesta pro klepnutí
dvěma nebo třemi prsty.
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7 Předvýběr další skladby bez zavření stávající skladby

Klepnutím na toto tlačítko se otevře
seznam se stejným obsahem ve stejném
pořadí jako vybraný seznam skladeb v
hlavním zobrazení.
Zde můžete také třídit, filtrovat a zvolit
playlist.

Pokud je další skladba již známa, tak je
zobrazena v prvním řádku tabulky a také
v tomto tlačítku na liště.
Kromě toho je zvýrazněna modře a
označena v seznamu ikonou pauzy.
Aktuálně přehrávaná skladba je
zvýrazněna zeleně a označena v seznamu
ikonou pro přehrávání (Play).
Pokud používáte playlisty, tak je
následující skladba automaticky
nastavena na další skladbu v pořadí v
seznamu.
(Volitelně lze tuto funkci vypnout.)
Pokud si vyberete skladbu ze seznamu,
tak seznam zmizí a tlačítko na liště
nabídek je nastaveno na tuto skladbu.
Na další skladbu můžete přeskočit pak
stiskem tohoto tlačítka.

V závislosti na nastavení bude další
skladba otevřena automaticky po
skončení přehrávání stávající skladby.

SongBook+ Uživatelský manuál

Když jste v režimu playlistu, tak se můžete
stiskem tohoto tlačítka přepínat mezi
playlistem a celkovým seznamem, abyste
mohli vybrat i skladbu, která ještě není
zařazena v tomto playlistu.
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8 Použití metronomu

Nastavení metronome lze změnit na dvou
místech:
V editačním okně s detaily skladby, nebo v menu s
otevřenou skladbou.

Požadované hodnoty můžete
zadat přímo do textových
polí.

Vyťukejte zde rytmus hudby
a zjistěte tím tempo.
Pro poslech výsledku klikněte
zde.

SongBook+ Uživatelský manuál
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9 Použití nočních barev

Volba “Night mode” (”Noční režim”) umožňuje
přepínat mezi normálními barvami a inverzními
barvami pro tmavé pozadí.

SongBook+ Uživatelský manuál
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10 Nahrání automatického otáčení stránek
V zobrazení dokumentu stiskněte
nejprve tlačítko “...”, pak vyberte
“Page / Finger pointer” (“Otáčení
stránek / Ukazovátko“) a pak
nakonec vyberte volbu “Record
page turns” (“Nahrát otáčení
stránek“).

Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte a
zahájíte záznam.

Rolujte pomocí tlačítek se šipkami
nebo posunem prstů.
Pro zobrazení další stránky můžete
použít také pedál.
Důležitá poznámka:
Otáčení stránek je vždy nahráváno
po celých stránkách, i když
SongBook+ nakonfigurujete na
posouvání namísto otáčení stránek.
SongBook+ pak počítá správnou
rychlost pro rolování.

SongBook+ Uživatelský manuál

Pro zastavení záznamu stiskněte
tlačítko “Stop”.
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11 Nahrání ukazovátka v “Karaoke stylu”
V zobrazení dokumentu
stiskněte nejprve tlačítko
“...”, pak vyberte “Page /
Finger pointer” (“Otáčení
stránek / Ukazovátko“) a
nakonec vyberte volbu
“Record finger pointer”
(“Nahrát ukazovátko“).

Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte a
zahájíte záznam.

Ukazujte prstem, kde
budete chtít později vidět
červenou tečku při
přehrávání.
Pro zastavení záznamu stiskněte
tlačítko “Stop”.
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V nastavení můžete
definovat malý posun mezi
vaším prstem a červenou
tečkou.
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12 Vložení / editace / vymazání poznámek
Klikněte na “Edit
annotations” (“Upravit
poznámky“) a začněte
vkládat / upravovat /
mazat poznámky.

Po dokončení editace
poznámek klikněte na
symbol “x”.

Panel nástrojů můžete
přesunout do tohoto panelu
a pak jej umístit vlevo,
vpravo nebo nahoru.

SongBook+ Uživatelský manuál
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12.1 Vložení poznámek
Nejprve si vyberte, jakou poznámku chcete přidat
a pak ji vložte na požadovanou pozici v
dokumentu.

Je zde několik variant poznámek pro označování textu a kreslení
tvarů.
(Rozšířenou nabídku zobrazíte kliknutím na malou šipku v rohu
tlačítka.)
Pokud stisknete a podržíte tlačítko, otevře se menu, kde si můžete
zvolit požadovanou variantu.

SongBook+ Uživatelský manuál
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12.2 Vymazání poznámek

1. Pokud je ještě nějaké
tlačítko stále aktivní,
stiskněte ho znovu, aby
nebylo aktivní žádné
tlačítko.

2. Klikněte kamkoli do
poznámky pro otevření
odpovídajícího menu.

3. Stiskněte tlačítko se
symbolem koše pro
vymazání poznámky.

Tip: Pokud chcete vymazat
několik poznámek
najednou, pak k tomu
můžete použít tento
označovací nástroj.

12.3 Editace poznámek

1. Pokud je ještě nějaké
tlačítko stále aktivní,
stiskněte ho znovu, aby
nebylo aktivní žádné
tlačítko.

3. Klikněte na “Properties”
(“Vlastnosti“) pro otevření
okna s vlastnostmi (barva,
font, atd.).
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2. Klikněte kamkoli do
poznámky pro otevření
odpovídajícího menu.

3b. Ručně psané poznámky lze
opravovat později pomocí gumy.

24

Tip pro akordové poznámky:
Pokud upravíte akordové poznámky tímto způsobem (barva, velikost, atd.), ujistěte se, že
další akordové poznámky v té samé skladbě vypadají stejně.

12.4 Kopírování poznámek

1. Pokud je ještě nějaké
tlačítko stále aktivní,
stiskněte ho znovu, aby
nebylo aktivní žádné
tlačítko.

3. Klikněte na “Copy”
(“Kopírovat”) pro nakopírování
poznámky do schránky.

2. Klikněte kamkoli do
poznámky pro otevření
odpovídajícího menu.

4. Klikněte a podržte prst na pozici, kam
chcete vložit poznámku.
5. Klikněte na “Paste” (“Vložit”)
pro vložení poznámky ze
schránky.
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skladbě).
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12.5 Uložení často používaných poznámek

Poznámku si můžete uložit kliknutím na
tlačítko “Save” (“Uložit”), díky čemuž budete
mít pak možnost použít tuto poznámku
později znovu na další stránce nebo v další
skladbě.

12.6 Opětovné použití uložených poznámek

Pokud chcete vložit uloženou poznámku
jinde, tak ji můžete načíst pomocí ikony se
symbolem razítka s funkcí “Stored
annotations” (“Uložené poznámky”).

SongBook+ Uživatelský manuál
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12.7 Poznámky akčních tlačítek
Poznámka s akčním tlačítkem je velice speciální typ poznámky.
Pomocí této funkce můžete vložit kamkoliv do dokumentu tlačítko a nakonfigurovat různé
akce, které se mají provést po jeho stisknutí.
Mezi dostupnými funkcemi naleznete vysílání různých MIDI povelů, přesun na jinou stránku,
spuštění nebo zastavení přehrávání, posun nebo spuštění metronomu atd.

1. Pro vložení akční poznámky
kliněte na toto tlačítko.

2. Klikěnte na “Properties”
(“Vlastnosti”) pro otevření
okna s nastavením vlastností.

3. Klikněte na symbol “+” pro
přidání požadované akce,
která se má provést po
stisknutí tohoto tlačítka.

SongBook+ Uživatelský manuál
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13 Použití playlistů
13.1 Výběr existujícího playlistu

1. Stiskněte toto tlačítko pro
otevření menu pro playlisty.

2. Vyberte playlist, který
chcete použít.

3. Název vybraného
playlistu se zobrazí zde.
4. Zobrazený seznam
obsahuje pouze skladby z
vybraného playlistu.

5. Pokud mají skladby zadánou
(nebo vypočítanou) délku, pak
se zde zobrazí i celková délka
playlistu.

Upozornění:
Pokud je zobrazený playlist, tak tlačítko “Edit” (“Upravit“) pak neslouží pro editaci skladeb,
ale pro editaci obsahu playlistu!

SongBook+ Uživatelský manuál
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13.2 Přidání nového playlistu
1. Stiskněte toto tlačítko pro
otevření menu pro playlisty.

2. Vyberte volbu “Add
new playlist“ (“Přidat
nový playlist“).

3. Zadejte jméno nového
playlistu.

4. Stiskněte
“Save” (“Uložit“).

5. Objeví se nový playlist a
označí se.
Nově založený playlist neobsahuje žádné skladby.
Jak přidávat, odebírat, přesouvat a řadit
požadované skladby do seznamu se dozvíte na
následujících stránkách.

SongBook+ Uživatelský manuál

29

13.3 Přejmenování nebo vymazání playlistů
1. Stiskněte toto tlačítko pro
otevření menu pro playlisty.
2. Vyberte volbu “Rename
or delete playlists”
(“Přejmenovat nebo
vymazat playlist“).

3a. Pro vymazání
stávajícího playlistu
stiskněte červené tlačítko.

3b. Pro přejmenování
stávajícího playlistu
klikněte na playlist,
upravte název a
stiskněte “Save”
(“Uložit“).
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4. Po dokončení akce
stiskněte “End rename
or delete” (“Ukončit
přejmenování nebo
vymazání“).
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13.4 Editace obsahu playlistu
Při aktivovaném playlistu
vyberte volbu “Edit playlist”
(“Upravit playlist“) pro zahájení
editace.
Při editaci skladeb v playlist můžete třídit a
vyhledávat stávající skladby, abyste našli
skladby, které chcete přidat do seznamu.

Pro odstranění skladby z
playlistu stiskněte červné
tlačítko se symbolem
“mínus”.

Pro přidání skladby do
playlistu stiskněte zelené
tlačítko se symbolem
“plus”.
Tlačítko “plus” zmizí a
skladba se objeví jako
poslední v seznamu
skladeb výše.

Po dokončení editace
stiskněte tlačítko “Done”
(“Hotovo“).

Pro změnu pořadí skladeb
chytněte skladbu na tomto
symbolu a posuňte ji na
požadovanou pozici.
Skladby již zařazené do tohoto playlistu jsou
zvýrazněny zeleně.
Skladby obsažené v dalších playlistech jsou zvýrazněny
modře.
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13.5 Živé playlisty

Pokud je v SongBook+ aktivován režim živých
playlistů (Live playlist), tak první zobrazený playlist je
živý playlist.
Jde o speciální playlist, který nelze vymazat ani
přejmenovat. Lze pouze změnit, vymazat nebo
kopírovat jeho obsah z dalšího playlistu.
Živý playlist se používá například pro naplánování
dalšího tanečního kola během přestávky.
Pokud je SongBook+ nakonfigurovaný pro
synchronizované změni skladeb na vice iPadech, tak
pak živý playlist lze na dalších iPadech synchronizovat
take stejným způsobem.
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14 Sdílení skladeb nebo souborů (export)
Pomocí funkce “Share songs” (“Sdílení skladeb“) lze celou skladbu (.sbk) nebo také jednotlivé
soubory (.pdf, .mp3, .mid, ...):
- použít jako přílohu emailu
- přenést přímo do další aplikace (např. Dropbox, iBooks, ...)
- přenést do dalšího Songbooku v dosahu

SongBook+ Uživatelský manuál
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15 Načtení textů a akordů
SongBook+ dokáže načíst texty a akordy z MP3 souborů, MIDI souborů, LRC souborů a
ChordPro souborů.

15.1 Načtení textů písně a akordů z MP3 souborů
SongBook+ dokáže načíst texty z MP3 souborů, pokud jsou tyto obsaženy v ID3 tagu ve
formátu “Lyrics3 v2.00”.
Akordy lze z MP3 souborů také načíst, pokud jsou obsaženy v textu a zapsány v hranatých
závorkách (podobně jako u ChordPro formátu).
Import textů z MP3 souborů se provádí ve dvou krocích:
Nejprve je potřeba vytvořit skladbu s použitím MP3 souboru.
Poté musíte otevřít skladbu a import se zahájí. Chybějící PDF soubor je tím automaticky
vygenerován.
15.1.1 Přidání skladby bez PDF a volba MP3
1. Stiskněte “Edit”
(“Upravit”).

2. Stiksněte na symbol “+”
pro přidání skladby bez
PDF.

4. Stiskněte “Save”
(“Uložit”).

3. Vyberte MP3 soubor kliknutím na symbol
“...”.
Název skladby se automaticky převezme z
názvu souboru, tento však může být změněn
na jakýkoli jiný požadovaný název.

5. Stiskněte “Done”
(“Hotovo”).

SongBook+ Uživatelský manuál
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15.1.2 Vytvoření PDF z textů v MP3
Poté když otevřete skladbu poprvé a najdete v SongBook+ Text pro import, tak budete
dotázáni, jestli chcete načíst text.
Alternativně můžete zahájit import manuálně jako dříve, tak jak popisují následující kroky.

1. Při otevřené skladbě stiskněte tlačítko “...” a
vyberte položku “Import lyrics from MP3 file”
(“Načíst texty z MP3 souboru“).

Pokud není v menu položka“Import lyrics from
MP3 file” (“Načíst texty z MP3 souboru“) aktivní,
tak to znamená, že MP3 soubor obsahuje text v
nepodporovaném formátu.

2. Potvrďte, že chcete načíst texty a
přepsat PDF soubor, pokud již existuje.

15.2 Načtení textů skladby a akordů z MIDI souborů
Načtení textů z MIDI souboru funguje stejně, jako pro výše popsané MP3 soubory. Jediný
rozdíl je, že je zde vlastní box pro volbu jednotlivých MIDI souborů.

15.3 Načtení textů skladby a akordů z LRC souborů
Načtení textů z LRC souborů funguje podobně jako u výše popsaných MP3 souborů. Avšak LC
soubory nejsou přímo vybrány ve skladbě. SongBook+ místo toho vyhledává soubor s
příponou LRC, který má stejné jméno jako přiřazený MP3 nebo MIDI soubor.

15.4 Načtení textů skladby a akordů z ChordPro souborů
Nejprve jsou soubory ChordPro vloženy do SongBooku jako obvyklé textové nebo PDF
soubory. Po otevření se zobrazí neformátovaný originální obsah souboru ChordPro.
Pomocí položky menu “Import ChordPro file” (“Načíst ChordPro soubor“) jej lze importovat
podobně jako MP3 soubory. PDF soubor je vygenerován následně.

SongBook+ Uživatelský manuál
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16 Transponování akordů
Symboly akordů vložené pomocí poznámek (viz str. 22) nebo načtené z MIDI/LRC/ChordPro
(viz str. 34) lze později transponovat.

Stiskněte tlačítko “...” a pak
“Transpose chords
annotations” (“Transponovat
akordové poznámky”) v
prohlížeči PDF dokumentu.
Pokud má skladba již
zadanou tóninu, tak můžete
vybrat přímo cílovou tóninu,
nebo zadáte o kolik půltónů
se mají akordy transponovat.

Tip:
Následně můžete také změnit vzhled akordových poznámek (barvu, velikost atd.). Pokud si
přizpůsobíte jen jednu akordovou poznámku ve skladbě, tak všechny další poznámky v té
samé skladbě si převezmou stejný vzhled.
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17 Skenování papírových textů pomocí vestavěné kamery

1. V zobrazení seznamu skladeb
klikněte na symbol “...” a vyberte
“Photo to PDF” (“Foto na PDF“).

2. Přidejte obrázky pomocí vestavěné
kamery nebo je vyberte z knihovny v
zařízení.
Každý obrázek bude převeden na
novou stránku v PDF souboru.

3. Změňte název vytvořeného PDF
souboru.

4. Stiskněte “Save”
(“Uložit“).

SongBook+ Uživatelský manuál
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18 Používání MIDI funkcí
18.1 Připojení iPadu k MIDI
Je zde několik možností, jak připojit iPad přes MIDI.
18.1.1 MIDI adaptér a zařízení s USB-MIDI rozraním
Mnoho MIDI adaptérů a některá zařízení (keyboardy apod.) jsou vybaveny USB rozhraním
pro MIDI.
Protože iPad nemá žádný USB port, tak je potřeba USB rozhraní přes redukci. Apple nazývá
tyto adaptéry “iPad Camera Connection Kit”.
Pak lze k iPadu připojit USB MIDI adaptéry a USB-MIDI zařízení, pokud jsou kompatibilní s
Apple.

Upozornění: Pokud máte připojený USB adaptér, tak nelze iPad současně nabíjet!
Pokud MIDI adaptér (nebo USB MIDI zařízení) nemá vlastní napájení, tak dokonce
spotřebovává energii pro svůj provoz z baterie iPadu, což může zkrátit životnost baterie nebo
dokonce vést k nestabilnímu MIDI připojení.
Chcete-li tomu zabránit, tak doporučujeme používat aktivní USB rozbočovač (USB hub) s
vlastním napájením.
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18.1.2 MIDI adaptér přímo připojený do iPadu
Některé MIDI adaptéry lze připojit k iPadu přímo.
Zde jsou některé z nich:
- iConnectMIDI2+ od firmy iConnectivity
- iRig MIDI Version 1+2 od firmy IK Multimedia
- ioDock od firmy Alesis
- iStudio is202 od firmy Behringer
- ...
Při použití těchto adaptérů lze iPad částečně napájet
přes MIDI (všechny výše uvedené, kromě iRig MIDI
verze 2).
Existuje také několik jednoduchých, malých MIDI
kláves, které lze připojit přímo k iPadu.

18.1.3 Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth nebo Wi-Fi
Kromě toho existují i bezdrátové MIDI adaptéry, které využívají pro připojení iPadu rádiové
komunikace, jako Bluetooth nebo Wi-Fi.
Konkrétní příklady těchto zařízení:
- mi.1 od firmy QuiccoSound (Bluetooth)
- PUC wireless MIDI interface (Wi-Fi)
- Yamaha Tyros 5 s přibaleným Wi-Fi
adaptérem
- Yamaha MD-BT01
- Yamaha UT-BT01
- Zivix PUC+
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18.2 Přehrávání MIDI souborů
SongBook+ is je schopný přehrávat běžné MIDI soubory, avšak nemá žádný vestavěný
syntezátor pro tvorbu zvuků.
Aby bylo možné generovat zvuky z MIDI souborů, tak je nutné připojit externí hardware přes
MIDI rozhraní (jako například keyboard nebo zvukový modul), nebo využít nějakou
syntezátorovou aplikaci třetí strany, která poběží na pozadí a dokáže přijímat signály z
aplikace SongBook prostřednictvím virtuálního MIDI portu (“Virtual MIDI”).
Aplikací, která dokáže generovat zvuky přímo na iPadu je například “bismark bs-16i”. Pokud
tato aplikace běží na pozadí s aktivovaným virtuálním MIDI portem, tak můžete slyšet hudbu
přímo z iPadu, bez nutnosti použít jakýkoli externí hardware.
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18.3 Otevření textu písně na základě příchozích MIDI povelů
SongBook+ dokáže identifikovat povely ProgramChange přes MIDI rozhraní a na jejich
základě otevřít skladbu. Těmito povely se běžně volí a mění zvuky.
Typické použití této funkce je, že povely ProgramChange jsou vysílány z MIDI stylu, při
přehrávání MIDI souboru nebo z keyboardu při volbě registrace. SongBook+ pak otevře
odpovídající text písně. (MIDI styl může vysílat stejný povel ProgramChange znovu a znovu
ve smyčce; toto však zde v aplikaci není problém.)
SongBook+ otevře text k písni, pokud obdrží povely BankSelect a povel ProgramChange,
které jsou nadefinovány v okně “Edit song details” (“Úprava detailů skladby“).
Vezměte prosím na vědomí, že SongBook+ používá číslování hodnot od 0 do 127. Pokud váš
keyboard používá místo toho číslování hodnot od 1 do 128, tak abyste získali hodnotu pro
zadání do SongBook+, musíte nejprve odečíst 1.

S těmito nastaveními bude otevřena
skladba, jakmile MIDI zařízení vyšle
povel pro volbu nástroje 16 na bance
1 / 5 na MIDI kanálu 1.

Použijte toto tlačítko, pokud chcete
zjistit MIDI povel místo toho, abyste
tento povel konfigurovali pomocí
koleček.

V okně MIDI monitoru uvidíte
následující údaje, pokud jsou
tyto MIDI povely přijímány.

Pokud to nefunguje tak, jak si představujete, tak použijte prosím vestavěný MIDI monitor,
abyste zjistili, co je aktuálně přijímáno přes MIDI rozhraní.
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18.4 Vyslání MIDI povelů při otevření textu písně
SongBook můžete také nastavit tak, aby vyslal MIDI povely při otevření textu skladby.
Typické použití této funkce je pro nakonfigurování externích zařízení, jako například
keyboardu, při zvolení skladby.
Existují různé způsoby pro vyslání MIDI povelů:
18.4.1 Vyslání nastavených povelů BankSelect/ProgramChange
SongBook+ vyšle povely BankSelect a ProgramChange zadané v okně “Edit song details”
(“Upravit detaily skladby“), pokud je přepínač “Send MIDI command on open” (“Vyslat MIDI
povel při otevření“) v poloze zapnuto.
MIDI kanál, na kterém SongBook+ vysílá tyto povely je stejný, jako je nastavený MIDI vstup.

Při tomto nastavení budou vyslány
hodnoty BankSelect High (MSB) 1,
BankSelect Low (LSB) 5 a Program
Change 16 na MIDI výstup na
kanálu 1, tak jak je
nakonfigurováno v programovém
nastavení.
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18.4.2 Vyslání obsahu MIDI souboru při otevření skladby
SongBook vysílá obsah MIDI souboru při otevření skladby, pokud existuje soubor s příponou
.mid se zcela totožným názvem jako soubor s příponou .pdf doplněný o text “_open.mid” v
názvu souboru.
(např. MySong.pdf → MySong_open.mid)
Povoleny jsou pouze MIDI soubory typu 0 (se samostatnou stopou). Všechny povely jsou
vyslány najednou, informace o časování je ignorována, a proto nelze tuto funkci použít pro
posílání hudby do MIDI výstupu, ale pouze pro povely sloužící k nastavení.
18.4.3 Vyslání dalších konfigurovatelných MIDI povelů
Pomocí tlačítka “Actions upon opening” (“Akce při otevření“) v editačním okně skladby si
můžete nadefinovat volitelně různé MIDI povely, které se mají vyslat při otevření skladby.

18.5 Vyslání MIDI povelů při spuštění skladby
18.5.1 Vyslání obsahu MIDI souboru při startu skladby
SongBook vysílá obsah MIDI souboru při spuštění skladby, pokud existuje soubor s příponou
.mid se zcela totožným názvem jako soubor s příponou .pdf doplněný o text “_start.mid” v
názvu souboru.
(např. MySong.pdf MySong_start.mid)
Povoleny jsou pouze MIDI soubory typu 0 (se samostatnou stopou). Všechny povely jsou
vyslány najednou, informace o časování je ignorována, a proto nelze tuto funkci použít pro
posílání hudby do MIDI výstupu, ale pouze pro povely sloužící k nastavení.
18.5.2 Vyslání MIDI povelu MIDI Start při spuštění skladby
Můžete konfigurovat nastavení, co se stane, pokud SongBook vyšle MIDI povel MIDI Start při
spuštění skladby.
18.5.3 Vyslání dalších konfigurovatelných MIDI povelů
Pomocí tlačítka “Actions upon starting” (“Akce při spuštění“) v editačním okně skladby si
můžete nadefinovat volitelně různé MIDI povely, které se mají vyslat při spuštění skladby.
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18.6 Vyslání MIDI povelů při zastavení skladby
18.6.1 Vyslání obsahu MIDI souboru při zastavení skladby
SongBook vyšle obsah MIDI souboru při zastavení skladby, pokud existuje soubor s příponou
.mid se zcela totožným názvem jako soubor s příponou .pdf doplněný o text “_stop.mid” v
názvu souboru.
(např. MySong.pdf MySong_stop.mid)
Povoleny jsou pouze MIDI soubory typu 0 (se samostatnou stopou). Všechny povely jsou
vyslány najednou, informace o časování je ignorována, a proto nelze tuto funkci použít pro
posílání hudby do MIDI výstupu, ale pouze pro povely sloužící k nastavení.
18.6.2 Vyslání povelu MIDI Stop při zastavení skladby
Můžete si nakonfigurovat nastavení, co se stane, pokud SongBook vyšle MIDI povel MIDI
Stop při zastavení skladby.
18.6.3 Vyslání dalších konfigurovatelných MIDI povelů
Pomocí tlačítka “Actions upon starting” (“Akce při spuštění“) v editačním okně skladby si
můžete nadefinovat volitelně různé MIDI povely, které se mají vyslat při zastavení skladby.

18.7 Vyslání MIDI povelů při stisku tlačítka
Můžete vyslat také libovolně konfigurovatelné MIDI povely z textů písně nebo hudební
notace stiskem jednoho tlačítka, které si nastavíte jako poznámku přes vložené “Akční
tlačítko“.
Pro informace, jak vložit a nakonfigurovat akční tlačítko s poznámkou, nahlédněte prosím do
kapitoly 12.7.
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19 Použití pedálů
19.1 Pedál, který simuluje externí klávesnici
SongBook+ podporuje všechny pedály, které jsou schopny simulovat externí klávesnici a
dokáží vyslat jednu nebo více z následujících kláves:

V nastavení aplikace si můžete povolit použití pedálů a přiřadit klávesám následující akce:
-

Nedělat nic
Posun o stránku vpřed/zpět
Stisknutí tlačítka Start/Stop/Pauza/Pokračovat
Přeskočení na následující skladbu
Skok zpět na seznam skladeb
Otevření seznamu předpřipravených skladeb
Start/pauza/pokračování v posouvání
Posun rychlejší/pomalejší
Přejít o celou/půlku/třetinu/čtvrtinu stránky vpřed nebo zpět
Přepnutí automatického přehrávání do stavu on/off/toggle
Spustit/zastavit metronom

V MIDI nebo Bluetooth monitoru můžete vidět, jaké klávesy váš pedál vysílá.

Pro využití této funkce můžete použít např. následující pedály:
-

BT-105/BT-106/DIGIT/QUAD/DUO/PED/PEDpro/BT200S-x od firmy Airturn
(www.airturn.com) připojený přes Bluetooth
Cicada/Firefly/Dragonfly/Butterfly od firmy PageFlip (www.pageflip.com) připojený
přes Bluetooth
iRig BlueTurn od firmy IK Multimedia (www.ikmultimedia.com) připojený přes
Bluetooth
BT-FP2 od firmy Strich Music
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19.2 21.2

Pedály, které vysílají MIDI povely

SongBook+ podporuje všechny pedály, které dokáží vyslat jeden nebo více následujících MIDI
povelů:
-

MIDI Start (použitý u Alesis io Dock pedal 1)
MIDI Stop (použitý u Alesis io Dock pedal 2)
MIDI Pause
MIDI Continue
MIDI Control-Change 63 s hodnotou (použitý u Alesis io Dock pedal 2)
MIDI Control-Changes s libovolnou hodnotou

V nastavení aplikace můžete povolit použití MIDI pedálů (*) a přiřadit klávesy k následujícím
akcím:
- Nedělat nic
- Posun o stránku vpřed/zpět
- Stisknutí tlačítka Start/Stop/Pauza/Pokračovat
- Přeskočení na následující skladbu
- Skok zpět na seznam skladeb
- Otevření seznamu předpřipravených skladeb
- Start/pauza/pokračování v posouvání
- Posun rychlejší/pomalejší
- Přejít o celou/půlku/třetinu/čtvrtinu stránky vpřed nebo zpět
- Přepnutí automatického přehrávání do stavu on/off/toggle
- Spustit/zastavit metronom
Poznámka k Alesis io Dock: Alesis io Dock vysílá střídavě povely MIDI Start a MIDI Stop na prvním pedálu.
Pokud použijete tento pedál, tak byste měli přiřadit v SongBook+ stejnou akci pro MIDI Start a MIDI Stop.
Poznámka k Alesis io Dock 2: Alesis io Dock 2 vysílá střídavě hodnoty 0 a 127 na kontroléru číslo 14 (první
pedál) nebo 15 (druhý pedál) s pedály. Pokud má pedál provádět vždy stejnou akci při každém stisknutí pedálu,
tak musíte použít dva volitelně konfigurovatelné ControlChange povely pro pedál v SongBook+, přičemž jeden
bude reagovat na hodnotu 0 a druhý na hodnotu 127 a oběma přiřadit stejnou akci.
Remark iRig BlueBoard: iRig BlueBoard vysílá střídavě povely změny kontroléru (ControlChanges) s hodnotou 0
a 127. Pokud má tlačítko provádět vždy stejnou akci při každém stisknutí, tak musíte použít dva volitelně
konfigurovatelné ControlChange povely pro pedál v SongBook+, přičemž jeden bude reagovat na hodnotu 0 a
druhý na hodnotu 127 a oběma přiřadit stejnou akci.

V MIDI a Bluetooth monitoru uvidíte, jaké povely váš pedál vysílá.

(*) MIDI povely samozřejmě nemusí vycházet jen z pedálu. Můžou být vyslány z libovolného
připojeného MIDI zařízení.
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20 Připojení více iPadů s aplikací SongBook+
Můžete propojit více iPadů s aplikací SongBook+, a to buď prostřednictvím Bluetooth, Wi-Fi,
MIDI (kabelem) nebo přes Wireless MIDI (bezdrátově).
Pokud chcete použít jednoduché “spojení na krátkou vzdálenost”, zvolte v menu “SongBook
to SongBook connection“ (“Propojení ze SongBooku na SongBook“) režim “Server in shorthaul connection” (“Server v propojení na krátkou vzdálenost“) na jednom zařízení a režim
“Client in short-haul connection” (“Klient v propojení na krátkou vzdálenost“) na všech
dalších zařízeních.
V závislosti na dostupnosti si operační systém automaticky zvolí buď Bluetooth nebo Wi-Fi
připojení.
Pokud si chcete vynutit spolehlivější Wi-Fi připojení, tak můžete Bluetooth kompletně
vypnout v základním nastavení v iPadu.
Pokud chcete využít MIDI propojení (bezdrátové nebo drátové MIDI), vyberte volbu “MIDI
connection” (“MIDI propojení“) v režimu propojení v menu “SongBook to SongBook
connection” (“Propojení ze SongBooku na SongBook“) na všech zařízeních. Při bezdrátovém
MIDI musíte navíc nakonfigurovat v nastavení jedno MIDI zařízení jako bezdrátový MIDI
server a všechna další MIDI zařízení jako bezdrátový MIDI klient.
Poté, co je toto provedeno, tak lze mezi SongBooky synchronizovat následující akce:
-

Volba skladby
Předvolení skladby
Posouvání
Tlačítko Start
Tlačítko Stop
Živý playlist

Pokud chcete vybudovat více
SongBook skupin pomocí
propojení na krátkou
vzdálenost, nebo pokud se
chcete chránit před připojením
externích SongBooků, tak si
můžete nastavit společný klíč
pro připojení.
Zařízení se připojí automaticky,
když zapnete SongBook+ a pokud je tato funkce aktivována v nastavení.
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Existují 2 metody, jak propojit dvě přiřazené skladby na různých iPadech – a to pomocí kódu
nebo MIDI informace ve skladbě.
Zvolenou synchronizační metodu si nastavíte v menu “SongBook to SongBook connection”
(“Propojení ze SongBooku na SongBook“) pod položkou “Key field for synchronization”
(“Klíčové pole pro synchronizaci“).

20.1 Synchronizace pomocí kódu
Od SongBook+ verze 2.1 je k dispozici nová metoda pro zajištění snadnější volby
synchronizovaného otevření skladeb na více zařízeních. Obsah políčka “Code” (“Kód“) v
nastavení skladby je vyslán do dalších iPadů a zde je vyhledána skladba se stejným kódem.

20.2 Synchronizace pomocí MIDI informace
Pokud již používáte SongBook+ jako dálkové ovládání přes MIDI s keyboardem nebo dalším
externím zařízením, tak můžete použít stejné MIDI nastavení pro synchronizaci s dalšími
iPady. Trojice čísel z MIDI nastavení je vyslána do dalších iPadů a zde je vyhledána skladba se
stejnou trojicí čísel.
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21 Použití více knih
Pokud chcete používat více knih, tak stiskněte “Edit search” (“Editace vyhledávání“) na
obálce SongBook+. Pak aktivujte přepínač “Use multiple books” (“Použít více knih“).
Pak uvidíte seznam 15 knih na obálce. Pokud už nejste v editačním režimu, tak klikněte na
vybranou knihu.

Přepněte se do volby knihy.
Toto tlačítko také zobrazuje název
aktuálně otevřené knihy.

Zde si můžete přímo měnit názvy
knih.
Pořadí knih si můžete snadno
přizpůsobit přetažením ikony na
pravé straně řádku.
Pomocí tlačítka “...” v menu
můžete vymazat nebo kopírovat
všechny knihy.

Pokud chcete kopírovat nebo přesunout
stávající skladbu do další knihy, podržte prst
stisknutý na dané skladbě delší dobu,
dokud se nezobrazí menu s odpovídající
volbou.

Databáze, adresář se soubory a seznam umělců a žánrů jsou sdíleny mezi všemi knihami.
Ještě silnější oddělení dat lze dosáhnout pomocí podpory více klientů s podsložkami. Pro více
informací se prosím podívejte do kapitoly 25.
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22 Zálohování a obnovení dat
Následující kapitoly ukazují, jak můžete zálohovat svá data do počítače a jak můžete
kopírovat zálohovaná data zpět do Vaší aplikace SongBook+ (nebo do jiného zařízení).
Před zálohováním nebo obnovením souborů vždy ukončete aplikaci SongBook+ (pokud
nepoužíváte sdílení dat přes WiFi)!
Pokud tak neučiníte předem, tak pak ...
• ... databázové soubory nemusí při záloze obsahovat nejaktuálnější data, nebo mohou
být nesprávné.
• ... kopírování zálohovaných databázových souborů zpět je při obnově neúčinné.

Chcete-li ukončit aplikaci
SongBook+, tak klikněte na
tlačítko „...“ a poté vyberte
položku „Ukončit SongBook+“.

22.1 Záloha vašich dat
Nejdůležitější soubory, které byste měli určitě zálohovat, jsou tyto 4 soubory:
-

SongBookMidi.settings
SongBookMidi.sqlite
SongBookMidi.sqlite-shm
SongBookMidi.sqlite-wal

Obsahují všechna data a nastavení, která jste provedli přímo v aplikaci SongBook (názvy
skladeb, umělci, žánry, poznámky, záznam rolování a ukazatele, příkazy MIDI pro
odesílání,...).
Pokud má některý ze souborů SongBookMidi.sqlite-shm nebo SongBookMidi.sqlite-wal
velikost souboru 0, tak pak ho není nutné ukládat. Při kopírování zálohy zpět do iPadu musí
být tento chybějící soubor předem odstraněn na cílovém iPadu.
Pokud jste použili funkci Převod fotky na PDF v SongBook+ nebo získání testu z MIDI
souboru, ChordPro souboru, MP3 souboru atd., tak pro Vás SongBook+ vytvořil také PDF
soubory. V takovém případě byste si měli uložit také všechny soubory PDF.
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22.1.1 Zálohování souborů pomocí Finderu (počítač Mac)
Před zálohováním dat ukončete aplikaci SongBook+, aby se všechny změny uložily do
databázových souborů.
Podívejte se do kapitoly 2.1 s informacemi, jak používat program Finder pro přístup
k souborům v aplikaci SongBook+.
Vyberte soubory, které chcete zálohovat (vždy alespoň 4 výše uvedené soubory). Více
samostatných souborů lze vybrat pomocí myši při současném stisku klávesy „Command“Všechny soubory lze vybrat pomocí kombinace kláves „Command+A“ na klávesnici.
Přetáhněte tyto soubory do jiného okna Finderu do připravené složky, kam chcete vybrané
soubory zálohovat.

22.1.2 Zálohování souborů pomocí programu iTunes (Windows PC a starší počítače Mac)
Před zálohováním dat ukončete aplikaci SongBook+, aby se všechny změny uložily do
databázových souborů.
Podívejte se do kapitoly 2.2 s informacemi, jak používat program iTunes pro přístup
k souborům v aplikaci SongBook+.
Vyberte soubory, které chcete zálohovat (vždy alespoň 4 uvedené soubory). Více
samostatných souborů lze vybrat pomocí myši při současném stisku klávesy „Command“Všechny soubory lze vybrat pomocí kombinace kláves „Command+A“ na klávesnici.
(Na počítači se systémem Windows použijte místo klávesy “Command“ klávesu „Ctrl“.)
Poté stiskněte tlačítko “Uložit jako…”. Vyberte cílovou složku v počítači, kam chcete vybrané
soubory zálohovat.
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22.1.3 Zálohování souborů pomocí Wi-Fi
Podívejte se do kapitoly 2.3 s informacemi, jak přistupovat k souborům aplikace SongBook+
pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi.
Vyberte soubory, které chcete zálohovat (vždy alespoň 4 uvedené soubory). Více
samostatných souborů lze vybrat pomocí myši při současném stisku klávesy „Command“Všechny soubory lze vybrat pomocí kombinace kláves „Command+A“ na klávesnici.
(Na počítači se systémem Windows použijte místo klávesy “Command“ klávesu „Ctrl“.)
Přetáhněte tyto soubory do připravené cílové složky v počítači, kam chcete vybrané soubory
zálohovat.

22.1.4 Zálohování souborů pomocí aplikace „Soubory“
Před zálohováním dat ukončete aplikaci SongBook+, aby se všechny změny uložily do
databázových souborů.
Pomocí aplikace Soubory můžete kopírovat soubory na USB flash disk, preferovanou
cloudovou aplikaci nebo dokonce na server v místní síti.
Nejprve v aplikaci Soubory vytvořte v požadovaném cílovém místě (ve vaší cloudové aplikaci
nebo na USB flash disku) novou, vhodně pojmenovanou složku – například SongBookBackup-1, kam budete chtít uložit své zálohované soubory.

V příkladu na následující stránce si ukážeme, jak můžeme zálohovat celou složku SongBook
včetně všech jejich souborů. Pokud si chcete uložit pouze 4 výše uvedené soubory, tak
můžete provést tento postup 4x s jednotlivými vybranými soubory ve složce.
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1. Otevřete aplikaci „Soubory“.

3. Vyberte „Na mém iPadu“.

4. V aplikaci Soubory podržte prst
dlouze na položce SongBook a v
otevřené nabídce vyberte volbu
„Kopírovat“.

2. Vyberte položku „Procházet“.

5. Poté otevřete dříve připravenou a stále prázdnou cílovou složku (v
preferované cloudové aplikaci nebo na USB flash disku). Podržte dlouze prst
na prázdném místě v této složce, dokud se neobjeví nabídka. Ze zobrazené
nabídky vyberte funkci „Vložit“.

Tím se zahájí kopírování. Počkejte, až se kopírování souborů dokončí.
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22.2 Obnova vašich dat
Před obnovením dat ze zálohy ukončete aplikaci SongBook+, jinak nebude mít kopírování
databázových souborů žádný účinek (pokud nepoužíváte přenos dat pomocí Wi-Fi)!
Zálohované soubory budou nakopírovány zpět do aplikace SongBook+ stejným způsobem,
jako při kopírování normálních souborů do aplikace SongBook+.
Proto si prosím přečtěte kapitolu 2, jak kopírovat soubory do aplikace SongBook+ a
postupujte stejně s uloženými zálohovanými soubory.
Pokud nebyl jeden ze souborů SongBookMidi.sqlite-shm nebo SongBookMidi.sqlite-wal
zálohován, protože měl nulovou velikost, tak pak musí být z cílového iPadu tento soubor také
předem odstraněn.
Složka "Inbox" může, ale nemusí být zkopírována zpět!
Neobsahuje však žádné požadované soubory.
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23 Kompletní zavření SongBook+ nebo dalších aplikací
Pokud zavřete aplikaci pomocí domovského tlačítka, tak tato stále běží na pozadí a stále
vyžaduje paměť, kterou pak mohou další aplikace postrádat.
Proto je velmi doporučeno, speciálně před dalšími operacemi, zavřít kompletně všechny
aplikace, včetně SongBook+ a pak znovu spustit jen SongBook+, aby tato aplikace pak mohla
naplno využívat maximální možnou dostupnou volnou paměť.

1. Dvakrát klikněte na
domovské tlačítko
vašeho iPadu

3. Posuňte aplikaci
nahoru a pryč z
obrazovky.
2. Pokud nevidíte tuto
aplikaci, tak můžete
listovat v položkách, až
najdete požadovanou
aplikaci.

Poznámka:
SongBook+ má nyní další položku v menu pod tlačítkem “...” úplně na konci.
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24 Individuální audio výstupy s externím hardwarem
K iPadu lze připojit externí audio hardware pomocí individuálních audio výstupů.
Zde jsou některé příklady takového audio hardwaru:
- iConnectAudio2+
- Behringer X18
- ESI Gigaport HD+

Pokud chcete směrovat kanály (levý/pravý) 3 audio přehrávačů v SongBook+ ke konkrétním
audio výstupům na externím hardwaru, tak to můžete nastavit v SongBook MediaPlayeru
(Přehrávači médií v SongBook).
Toto je užitečné například, pokud chcete přehrávat synchronizovaně stopu s klikem pro
bubeníky, kterou uslyší jen on.

SongBook+ Uživatelský manuál

56

25 Podpora více klientů s podsložkami
Pokud chcete nakopírovat data dalšího hudebníka do vaší aplikace SongBook+ bez toho, že
byste si přepsali svá vlastní data, tak můžete nyní vytvořit podsložky v SongBook+ s
kompletně oddělenými daty.
Každá z těchto složek pak obsahuje oddělenou databázi (soubory SongBookMidi.sqlite,
SongBookMidi.sqlite-shm, SongBookMidi.sqlite-wal), uživatelská nastavení (soubor
SongBookMidi.settings file) a své vlastní soubory (PDF, MP3, ...).
Bohužel není možné vytvořit podsložky a přistupovat k nim prostřednictvím iTunes. Toto lze
udělat pouze přes sdílení souborů přes Wi-Fi ze složky SongBook+. Pro více informací o
sdílení souborů přes Wi-Fi prosím nahlédněte do kapitoly 2.3.
Jednoduše vytvoříte složky s názvy začínajícími na “SBDATA_”, např.
- SBDATA_My Data
- SBDATA_Thomas’ Data
- SBDATA_Sandra's Data
Složku pak můžete snadno změnit později v nastavení.
Poté, co zvolíte jinou složku, tak se SongBook+ zavře a musí se restartovat.
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26 Přehrávání znělek ("Jinglů")
Znělky (neboli Jingly) jsou často používané krátké audio soubory, které lze rychle a snadno
kdykoli přehrát.
Můžete k nim přistupovat buď přes menu, nebo přes nastavitelná gesta, pedály nebo přes
akce ve funkčních tlačítkách.
Audio soubory (mp3, wav, aiff, m4a), jejichž název začíná na "SB jingle", jsou rozeznány
funkcí znělky a seřazeny v abecedním pořadí v podmenu "Jingles" (“Znělky“) pod tlačítkem
"...".

V ukázkovém obrázku byly následující 4 soubory nakopírovány do SongBook+:
•
•
•
•

SB-Jingle-1 My first jingle.wav
SB-Jingle-2 Another jingle.mp3
SB-Jingle-3 One more jingle.mp3
SB-Jingle-4 Just another one.mp3

Přes ovládání gesty, pedály nebo funkční tlačítka je možné nastavit přístup k prvním 10
znělkám. Zde je však můžete adresovat pouze prostřednictvím pozice ve vašem abecedně
seřazeném seznamu, např. Jingle 1, Jingle 2, Jingle 3, ....
Proto byste měli co nejlépe pojmenovat soubory po nutné předponě v názvu "SB-Jingle" tak,
abyste je pak v abecedním pořadí měli seřazené tak jak potřebujete.
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27 Poziční značky a funkce smyčky
Zde otevřete editor pro
poziční značky.

Pro editaci poziční značky ji nejprve vyberte tím, že přímo
na ní kliknete, nebo použijete tlačítka next (další) a
previous (předchozí).
Můžete je také posunout prstem, nebo nastavit přímo pro
ně čas pomocí kolečka.

Zde vložíte novou značku
nebo vymažete stávající
vybranou značku.

Přidružené značky mohou být přiřazeny do
stejné skupiny.
Tyto lze pak později aktivovat / deaktivovat
kliknutím pouze na jednu značku.

Pokud chcete zkontrolovat přesnou pozici, tak můžete poslouchat
posledních několik sekund před nebo prvních několik sekund po daném
bodu.
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Při přehrávání skladby se poziční značky zobrazí na pravé straně v
progresivním sloupci. Klepnutím na ně je můžete zapnout nebo vypnout.
Pokud jsou aktivovány dvě značky, z nichž alespoň jedna je v budoucnu, tak
SongBook+ zobrazuje plánovaný skok pomocí šipky.
Skok se provede při dosažení druhé značky, pokud je toto stále aktivováno.
Jak bylo uvedeno výše, související značky mohou být seskupeny a pak
aktivovány / deaktivovány tím, že je poklepáno na jednu značku z této
skupiny.
Při pozastavení přehrávání se také objeví poziční značka. Klepnutím na tuto
značku se na ní nastaví aktuální pozice.

Při pozastavení přehrávání se také objeví poziční značka. Klepnutím na tuto
značku se na ní nastaví aktuální pozice.
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28 Podporované formáty souborů
28.1 Soubory pro zobrazení textu nebo notace
Soubory s příponami PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, TXT jsou používány pro zobrazení textů písně,
nebo hudební notace.

28.2 Hudební soubory
Soubory s příponami MP3, WAV, AIFF, M4A lze použít pro přehrávání hudby.

28.3 MIDI soubory
Soubory s příponami MID, MIDI, SMF lze použít pro MIDI výstup.

28.4 Video soubory
Soubory s příponami MOV, MP4, MPV, 3GP, M4V a následující kompresní standardy lze
použít pro video výstup buď přímo v samotném iPadu, nebo na externí monitor nebo
projektor:
- H.264 základní profil level 3.0 video s rozlišením až 640x480 při 30 snímcích za
sekundu
- MPEG-4 Part 2 video (jednoduchý profil)

28.5 ChordPro soubory
ChortPro soubory s příponou .chopro lze načíst pro zobrazení textů a akordů.

28.6 LRC soubory
LRC soubory s příponou .lrc lze načíst pro zobrazení textů a akordů.

28.7 MP3 soubory s vloženým textem
SongBook+ dokáže načíst texty z MP3 souborů, pokud jsou tyto obsaženy v ID3 tagu v
“Lyrics3 v2.00” formátu.
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29 Dodatek
MIDI komunikace:
MIDI komunikace je založena na vzorku kódu od Petea Goodliffea. Děkujeme Ti Pete za
publikaci vzorku Tvého kódu na internetu.
Podrobnosti můžete nalézt zde:
http://goodliffe.blogspot.com/2010/10/using-coremidi-in-ios-example.html
Hudební symboly:
Hudební symboly vložené pomocí funkce poznámek pochází z Linkware Graphics. Mockrát
děkujeme Shirley Kaiser za publikaci těchto symbolů.
Další podrobnosti můžete nalézt zde:
http://linkwaregraphics.com/music/
Nastavení v aplikaci:
Nastavení integrovaná v aplikaci byla implementována pomocí “InAppSettingsKit”. Mockrát
děkujeme Lucovi Vandalovi a Ortwinovi Gentzovi za vývoj a publikace.
Další podrobnosti můžete nalézt zde:
http://www.inappsettingskit.com
OpenSSL:
SongBook+ využívá OpenSSL. Z důvodu licenčních podmínek musí být uvedena následující
věta:
„ Tento produkt obsahuje software vyvinutý OpenSSL Project pro použití v OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/).“

30 Kontaktní informace
Pokud máte nějaké dotazy nebo zpětnou vazbu ohledně aplikace SongBook+, tak navštivte
prosím naše stránky:
http://www.songbookplus.com
Můžete tam najít kontaktní formulář pro poslání zprávy, seznam nejčastějších dotazů,
odkazy pro stažení z App Store, nejnovější verze dokumentace a další.
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