historique

28.1		med tempo par blanche
28.2		med fungerande CMN
28.3		utan "pno" i rastrering och med fungerande estimer_gliss  dynamisk rastrering kan vara 0

28.4		midilyssningen kan starta var som helst och repetera formdelar  Den hÄr tar 		bort en avrundning i charger_araignée som gör att OM det kommer en float 		ticks blir det fel...

28.5		2 olika dialoger för hauteurs och dynamik (ett jvla hack!)

28.6		instrumentnamn i cmn  HAR ÄNDRAT i klassen mode_de_jeu_nom etc etc

28.7		klaver i cmn ned till notes (går på mode de jeu + namn) behöver oxo default 		clef för instrument eftersom klaverna inte kommer förrän när noterna börjar 		och om stämman börjar med en paus finns det ingen klav i början...  har lagt till 		en slot i "clef" i proportionnelle, i réelle, och i cmn, ändrat i traduktörerna etc...  		HAR BYTT DYNAMIKCOMMANDO TILL MAJ-OPT-G för dynamik form

28.8		för att kunna visa originalrytm måste jag lägga till diviser_temps för 5/2...  (jag 		har alltså lagt till i diviser_temps_entier en divier för 5/2...)

28.9		avrundar ticks med vidareskickad rest!

29.0		fixar en bugg som inte visar klav om man inte evaluerar alla formes_partielles 		index...

29.1		för att kunna införliva det nya jsviewpaketet döper jag nu om jsmmïljö-menyn 		till menu ejs....

29.2		införlivar det nya jsviewpaketet, 
		nya kommandon i menyn...

29.3		fixat färger i nya views...  och lagt till orange som spiccato färg (även i de 		gamla)

29.4		fixat dynamisk rastrering för 0, 
		det ligger nere i _calculer_nombre_dévénements en 			__calculer_nombre_dévénements som anropar en "kollcell" och den anropar en 		koll som går runt så länge det inte blev en ändring och om det då kommer in en 0a som 		ändring kommer man aldrig ur. jag satte en when med return-from...
		om man nu börjar fixa runt med dynamisk rastrering tex 2 gick inte cmn igenom...
		även om xml funkar. sätter man 3 går inte ens miljön igenom (inte så konstigt!! 3 betyder att du går upp 3 i 		tuplets för varje stämma!! Om stämma 1 har en sextol blir nästa en nonol och nästa därpå en 12a!. 
		behöver en diviser temps för 5/4...  (jag evaluerar grp 2 i pour 9...)

29.5		lägger till en diviser_temps för 5/4... vet inte om det lönar sig att ha den (en fjärdedel + 		en sextondel!) nåja...

29.6		fixat midicent offseten i proportionnelle grafiken...  har infört en *midicent_offset* som de andra 		tittar på

29.7		ordnar en trill notklass som gör drill på en liten sekund Legato!...
		lägger till mappen line_adder.o som är ett paket som kan addera linjer med element med värden 		OCH längder  som:
		1 1 1 1 3 3 2 4 4 4  och
		2 2 1 4 4 5 5 5 5 6  = en linje med 1 under 4, 3 med längd 2, osv
						och en med 2 med längd 2 1 med längd 1 osv. resultatet blir:
		3 3 2 5 3 8 7 9 9 10.   använd i legatodrillen...
		
29.8		har lagt till en slot i midi::event midicent_trill
		håller på att hitta bra funktioner i spindel.lisp som tar hand om - via line_adder - drillad legatoton...
		ändrar oxo i charger_araignée
		OBS!!! har hårdkodat en fast litensekunddrill. jag ger alltså bara articulationen "trill" och resten sköter sig själv 		just nu...  (ordna sedan flera storlekar...)
		det är i översättningen réelle:-> midi jag har satt den lilla sekunden som drillnot...
		fixade en bugg med pitchbendsändning i legatodrillen (i skicka-pitchbenddata-för-legatodrill... om det blev 0 toner 		satte jag till 1...), om den är för kort... hur göra med "för" korta drilltoner?
		
29.9.0	ska lägga till hauteur_pour_glissando! det är denna som glissando ska titta i o inte den "riktiga" hauteur...
		OBS detta är en STOR omläggning, måste ändra i ALLA INSTRUMENT pour_9 ETC....
		se till att du uppdaterar alla låtar! VC pour_9 etc...
		
		Har uppdaterat celliste ny
		Har tagit bort sloten index_de_dynamique i temps proportionnelle... (användes tydligen inte..)
		Har lagt 5 sloter: 
		index_de_fenêtre_de_fréquence_de_glissando och 
		index_de_fréquence_de_glissando  och
		fréquence_de_glissando och
		midicent_début_de_glissando
		midicent_fin-de_glissando

		lägger till functionen _écrire_champ för index_de_fréquence_de_glissando i _écrire_champ i proportionnelle..
		lägger till i ny_celliste i hauteurs index_de_fréquence_de_glissando... här tar jag bara index_de_fréquence som redan 
		är definierade...

		går in i machine_a_glissando och ändrar i functionerna (i utilitaires!) till att ta midicent_fin_de_glissando o 		midicent_début_de_glissando i stället för midicent_fin o midicent_début 

		döper om anciens_midicent_début o anciens_midicent_fin till anciens_midicent_début_de_glissando och
		anciens_midicent_fin_de_glissando... ändrar i classes proportionnelle...
		först räknar jag nu ut glissandot, det färdiga resultatet efter ETT (1) lager - id är nollat... jag pushar ihop alla resultat i 
		en slot midicent_début_de_glissando_résultat och midicent_fin_de_glissando_résultat

		har gjort faire_laddition_de_glissando_et_midicent som
		när HELA - en genomgång av alla lagren - glissberäkningen är gjord plussar på dessa resultat på de befintliga
		midicenten...  OBS jag behöver förnärvarande midicent_de_glissando o uppdaterar dessa mellan varje lager...  det går
		kanske att få bort dessa för att bara spara nollade saker som sedan plussas på originalen, vem vet. (inte jag)
		De behövs ju åtminstone i första omgången, annars har man ju inget att gå på. kan kanske ersättas efter första ggn
		(men ska man då behöva ta reda på om det är första ggn eller inte? hm...) för att sedan fortsätta med nollade värden...


		detta fungerar nu. nu kan du glissa befintlig melodi med en annan "glissando"-melodi... med det låter bättre än vad det 		är, jag kunde ändå inte göra det jag ville... jag ska försöka nu i en NY 29.9 byggd på 29.8! med att införa 		décalage_dindex...	

29.9.1	29.9.1 är byggd på 29.9.0! det var bra att ha glissandona separerade. jag arbetar med décalaget på index - dvs
		till slut med décalage i midicent som förs vidare... - i glissando midicent domänen. 
		det är bara i objet prochain début som décalaget i midicent skrivs ut... detta för att andra som kommer efter ska veta att 		de ska behålla décalaget...

		det visar sig att när jag till slut skalar om midicenten i ambitus_midicent, kom jag nu - för förrsta ggn till situationen
		att == eftersom stämman slutar på sin högsta punkt! stämmer inte max o min värderna överens för midicent_début och 
		midicent_fin!
		måste ordna så att de vet om varandras mini maxi värden... Har jag inte redan gjort detta ngnstans?
		lägger till i obtenir_profiles :opérateur för att kunna ta ut min eller max värden...
		gjorde ett hack i ambitus_midicent med 2 parameterar *min* o *max* som håller min o max värdena... för uträkningar.
		Gör bättre lösning! 
		Enfin, förmodligen, kan man gå tillbaka till att beräkna direkt på midicenten men detta (med separat glissandomelodi) är 		kanske att föredra trots allt.
		Nu har jag ju möligheten att göra en glissmelodi Om jag vill... o dékalagen verkar fungera....

		När jag uppdaterade pour_9 till att fungera med dessa nya glissandorutiner (la till index_de_fréquence_de_glissando) så 		upptäckte jag att de (bara cb) som använder midicent_début (i écrire_champ... (där man kan dribbla med de råa 		midicenten...)) inverkar på midicent_de_glissando... jag kopierar ju sedan INDEXen som blir till Oändrade midicent - 		alltså måste alla (?) ändringar som skrivs på midicent oxo göras (eller kopieras?) till midicent_de_glissando...!!
		
		Jag har allstå lagt till 2 anrop i écrire_champ till midicent_début_de_glissando och midicent_fin_de_glissando!
		

30.0		fixar analyse per instrument...
		tar bort parametern *analyse* i steup_forme_globale...
		satte in 'analys som anrop i formen.lisp  OOBBSS updatera form.lisp till pour_9!!!
		tog bort parameter *instruments* i setup_forme_globale...
		tog bort parameter *delformer* i setup_forme_globale...
		
		detta kommer att påverka mycket grafikpaketen jsview_dynamique och jsview_hauteurs...
		gör...
		gör om obtenir_analyse (forme::) till att ta antingen nom_dinstrument eller NIL om du vill ha partiturets analys.
		annars måste vi skicka med namnet i définir_champ och det kan vi inte eftersom vi anv+änder définir_champ 
		innan vi har definierat namnet!!... hur som helst tillåter vi bara ETT stycke i taget (?) visst då?, så vi behöver inte namnet
		för att ta reda på partiturets analys...
		oups!! dialogerna för pianorulle o formrulle för dynamik o hauteurs visar ju valbara index!!!
		eftersom instrumenten kan ha olika antal index måste vi alltså hålla på med allas möjliga indexlista....!
		just nu fungerar alltså inte dessa gamla grafiker...
		gör...
		nu fungerar de 2 formrullarna, men du måste se till att man tar live inputen ifrån instrumentnamnfältet
		och skriver ut möjliga formes_partiellesindex i samma ögonblick...
		OBS PIANORULLARNA FUNGERAR FORTFARANDE INTE!

30.1		fixar tre olika trill petit_trill +-50 trill +-100 grand_trill +-200 och énorme_trill 400
		lägger oxo till färger för dessa...
		OBS PIANORULLARNA FUNGERAR FORTFARANDE INTE!

30.2		byter ut alla trill mot trille
		OBS PIANORULLARNA FUNGERAR FORTFARANDE INTE!

30.3		byter ut alla profiles och profile mot profils och profil
		OBS PIANORULLARNA FUNGERAR FORTFARANDE INTE! (ska ta bort infon, den har jag ju inte ens förnärvarande i de nya 		fönstrena

30.4		FIXAT PIANORULLARNA, jag tar bort valet av index... (som i de nya fönstrena för tillfället)
		ändrade texten index de formes_partielles éligibles: till index de formes partielles: (i de båda dialogerna)
		döpte oxo om funktionen view_ejs_proportionnelle_view till view_ejs_proportional_view eftersom paketet är på 		engelska...
		Uppdaterat demostycket till 30.4!!!!

30.5		för att börja arbeta dynamiken i nya cellon, ska jag ju göra samma sak för dynamiken som jag just gjort för 
		glissandona, inför en index_damplitude_intensité_progressive, och gör oxo décalagen med index...

		lägger upp en likadan klassordning för amplituder som för glissando
		BYTER UT ALLT SOM HETER AMPLITUDE MOT INTENSITE!!
		NÄ!, amplituden är det som står i analysen -31.234 etc. den gör vi sedan om till 1-127 och
		DET kallar vi intensité. Detta gör vi nu i ambitus_intensité.. men det bygger faktiskt på att alla har samma max 
		och min, och om vi ska skala om till 1-127 innan ambitus_intensité måste vi göra det med de faktiska max och min 		värdena från varje analyse... vanligtvis har vi ju samma analyse till alla instrument och då blir max o min från den, 
		annars blir det max o min ifrån alla använda analyser sammantaget.
		för att inte tappa i upplösning, (från decimal -48.345 till 1-127 INFÖR JAG VOLYCENT 0-12700
		vi kommer alltså att ha 
		index_de_fréquence, fréquence, midicent  och,
		index_damplitude, amplitude, volycent

		ALLRA FÖRST GÖR JAG getters för max o min ur analyse för amplituder.

30.6		har ordnat upp gruppen intensité som:
		index_de_fenêtre_damplitude
		index_damplitude
		amplitude
		HAR LAGT TILL 
		volumecent_début
		volumecent_fin

		håller på att byta ut sloten forme::analyse mot
		analyse_de_la_forme_réelle
		lägger till slotarna:
		analyses_des_instruments
		då kan vi få alla analyser som är tillagda kollade med hänsyn på amplitude max o min...
		
		har ordnat om stora _écrire_champ i en mapp med flera filer...
		kommaterar ut sloter i formes: forme_entière types_sonores och types_approopriés

		går igenom, med volumecent_début och volumecent_fin utan intensité_progressive...

30.7		ska få igenom med intensité_progressive...

		allra först tar jag bort 2 sloter i proportionnelle temps: midicent_début_noté och midicent_fin_noté
		och i réelle formes. verkar inte användas...

		intensité_progressive funkar. gör volumcent till 1-12700 och sen som vanligt. bytt ut ngr slotanrop
		i utilitaires till machine_à_intensité_progressive
		
30.8		ska rensa lite i sloterna... innan jag inför progressive i en domän à côté...
		
		tog bort amplitude ur formes forme_réelle, användes inte
		tog bort intensité_début och intensité_fin, ersatte med volumecent_début och volumecent_fin.

30.9 		ska döpa om alla intensité till volumecent och men allt som är samma som "glissando" kommer att
		heta intensité_progressive

		döper om i klassen informations_dintensités ngra sloter till
		volumecent_objet_fin
		volumecent_objet_prochain_début
		volumecents_début
		volumecents_fin

		updaterar funktioner
		ECRIRE intensité OBJET FIN till ECRIRE VOLUMECENT OBJET FIN
		samma för
		ECRIRE intensité OBJET PROCHAIN DEBUT
		
		uppdaterar en massa i utilitaires för machine_à_intensités...
		döper om 2 slotar i temp proportionnelle
		anciens_volumecent_début och anciens_volumecent_fin

31.0		ska ta bort intensité_recalculée och skriva över precis som i midicenten.
		jag ska oxo behålla volumecenten som cent ända bort till midibiten.
		på så sätt kan man titta på volume även om man inte har fixat med ambitusen.
		måste alltså ändra min o max i dynamikgrafiken!

		har ändrat i arrondir till att använda cent i katalogen 5100...  och bara volumecent_début o volumecent_fin
		måsta oxo då göra om i traduire_proportionnelle à réelle...

		och så ska vi ändra i grafiken	

		går igenom, med cent o nya namn, och ändrat i nya grafiken proportionnelle o réelle, och i gamla grafiken...
		uppdaterar midin, måste ju avrunda till 100 o sedan dela med 100 för att få velocity ur volumecenten...

		döper om intensité_début_de_fin_de_temps till
		volumecent_début_de_temps_de_fin
		midin funkar..

		går på cmn, gör obtenir_dynamique_de_cmn i utilitaires i cmn till att ta volumecent...
		och då funkar cmnen...

		xml...
		ändrar obtenir_dynamics i xml... till att ta volumecent.
		o då funkar xml
		MEN BARA I FINALE 2007, i 2008 har något ändrats! sätta sig in i ny dtd alltså....!
		testa med din köpta plugin om den kanske kör med den gamla dtdn...? uff

		tar till sist bort i temps proportionnelle 4 sloter:

		(intensité_début_recalculée :initarg :intensité_début_recalculée :initform nil)
     		(intensité_fin_recalculée :initarg :intensité_fin_recalculée :initform nil)
    		(intensité_début_recalculée_arrondie :initarg :intensité_début_recalculée_arrondie :initform nil)
    		(intensité_fin_recalculée_arrondie :initarg :intensité_fin_recalculée_arrondie :initform nil)
		som inte används...?
		
		verkar fungera...

31.1		ska försöka få över progressiverna till en egen slotgrupp...
		
		lägger till sloter i temps proportionnelle..
		index_de_fenêtre_damplitude_dintensité_progressive
		index_damplitude_dintensité_progressive
		amplitude_dintensité_progressive
		volumecent_début_dintensité_progressive
		volumecent_fin_dintensité_progressive

		och
		volumecent_début_dintensité_progressive_résultat
		volumecent_fin_dintensité_progressive_résultat
		décalage_dintensité_progressive_en_volumecent

		skrev in index_damplitude_dintensité_progressive i amplitude.lisp i ny celliste...
		och ändrade i _écrire_intensité_progr...
		
		går nu till machine_à_intensité (kopierar i stort det jag gjorde i machine_à_glissando...)

		ändrat där..
		tog bort copier_midicent_début_de_glissando_à_midicent_début (och ...fin... ) de verkar inte användas...

		tog bort ALLA hela stora listan med obtenir i obtenir för det gamla objektet premiers_derniers_objet...

		voilà, jag har hittat felet med intensitén progressive, som nte var ngt fel där. 
		det var obtenir_objets som inte hade en retourner_également 'index för index_damplitude, 
		den skickade för durée...

		kunde inte ta bort detta  (tog bort ALLA hela stor se ovan...) Otroligt, vad finns de där i som jag använder????
		bon, nu fungerar intensité_progressive i sin egen slotdomän...
		lägg nu till décalage_dindex...

31.2		har döpt om ambitus_intensité till ambitus_volumecent!!! måste alltså uppdatera alla instrument nu i pour_9
		det ska du ändå göra när vi har klarat av décalage_dindex. 
	
		lade först till 3 sloter i informations_dintensités:
		nom_dinstrument och
		décalage_dindex och
		difference_de_volumecent_...

		håller på i calculer_différence_de_volumecent... 
		för att få amplituden behöver vi ju hela tiden dessa globala (för stycket) amplitude_min och max..
		jag gör nu så att jag beräknar de när vi skrivit in alla instrument (ett för ett?) så beräknar jag hela tiden min o max
		o skriver i en ny slot i forme_globale! på så sätt har vi inga globala variabler...
		
		jag kan förresten ta bort sloten analyse i forme_globale,.. jag skriver vusst i den någonstans...
		har ändrat index för forme, och i obtenir (tror jag ) för forme...
		vad alltså tvungen att uppdatera formen på documentet celliste_forme (o sedan pour_9_forme...)
		
		nu gör jag en ny klass som heter amplitudes_globales, däri ligger de globala min o max amplituderna...
		det är alltså när varje instrument skriver in sin egen analys som jag ska uppdatera de globala_amplituderna

		så, så nu tar jag bort alla andra uträkningar av dessa globala amplituder o hämtar de sonika här..
		har skrivit in i forme:obtenir obtenir_amplitude_globale_min o max...

		jag flyttar oxo över convertir_amplitude_à_volumecent till paketet forme, ägger den i forme:utilitaires.lisp (ny fil)
		ändrat i _écrire_intensité och _écrire_intensité_progr, provar...
		
		hade inte ändrat alla namn i calculer_différence_de_volumecent... o nu går det inte igenom
		om jag kommaterar bort calculer_différence_de_volumecent o en annan ändring oxo där jag lägger till
		difference_de_volumecent_ funkar det...

		alltid samma historia, hade fortfarande en fréquence inblandad...

		décalage_dindex för amplitudes fungerar.
		uppdatera nu pour_9!!!!

31.3		tänkte ordna att xml skriver glisstreck på glissando ouverts.
		dET VAR MYCKET KRåNGLIGT; måste faktiskt titta framåt för att söka på
		korta toner plus paus i en glissando ouvert... 
		annars ska det ju faktiskt inte vara ngt glisstreck...!
		har bara gjort en pytteliten gérer_glissando funktion som ligger i utilitaires för 
		traduire_réelle_à_xml...

		updatera demostycket till 31.3!!!!!!!

		gjort...

31.4		börjar implementera ett nytt paket: jscsound
		skiptime som ttimes? dvs från laft till right med durations som görs om till ttimes...
		(som ttimes..) fler parameters som ttimes? alla?

31.5		har implementerat en massa i jscsound i 31.4. det finns nu en hierarchie, jscs_grain som ligger i jscs_morphème
		(kallar gruppen, ljudet, "ensemblen" (av grains) så till vidare. alla argument för att göra ett ljud ligger i ett objekt
		som heter jscs_note. denna ska läggas i alla forme_prorportionnelle::formes... argument ska skrivas i denna "modul"
		jscs_note för att realiseras senare..
		Har även implementerat ett paket, ligne_de_points_darrêt som ordnar sampling var som helst på en linje uttryckt
		som punkter : '(1 4 3 5 4 6) är alltså en linje (breakpointfunktion) som vid tid 0 har värdet 1, vid tid 1/5 (linjen		utvecklas till 5 segment 1-4 4-3 3-5 5-4 o 4-6) har linjen värdet 4 osv. varje segment har även ett kurvargument
		som beskriver som patchworkfunktionen interpolationen mellan två värden. jag kan alltså var som helst på linjen ta ett
		"sample" och får ett värde. dessutom kan jag gruppera flera linjer (ensembler) o sampla dessa var som helst mellan 0 och 1 
		och få tex additionen...
		jag har dessutom fått idén till ett ejs_print paket som vi får se hur det blir med. idén var att ejs_print skulle kunna visa
		- med graph:graph grejen alla objekt jag jobbar med... får se...
	
		nu lägger jag till sloten jscs_note i temps (inte i formes)... börjar skriva däri?

		DU MÅSTE BYTA UT GRAIN MOT NOTE, för att behålla konsistensen gentemot den befintliga terminologin.

		har nu gjort iordning en jscs_note som ligger i temps, den kan jag skriva i med nya (index_jscs_champ
		som kan välja andra nombre_de_... att titta på än de vanliga nombre_de_Parties etc... jag kan nu skriva i ngr sloter
		bara att fortsätta. 
		dessa objekt förs sedan över till réelle - sidan, o därifrån ska de sedan exporteras. 
		jag gör detta i sortirs... det Är alltså bara ett objekt med argumenten (jscs_note) till ett jscs_morphème som 
		innehåller alla 100tal eller tusentals objekt (grains) dessutom gör jag vid exportationen bara ett morphème i taget...
		exporteringen är som vanligt men innehåller nya argument: filnamn, och renderingsätt (som används av Maccsound i csd-		filerna...) jag fick då göra om sortirs. dessa inför jag i 31.6

31.6		Nya sortirs. med &key som kan exportera till csound...
		kan nu exportera csound med flera instrument samtidigt

31.7		ändrar i jscs_note klassen. behöver inte lowest_sample o highest_sample. det är bättre att göra värdena själv...
		har lagt till en metod i points_darrêt. étirer_liste tar nu även ett number som första arg...
		städar i namngivningen i jscs_note sloterna 
		det ska heta nombre_délements_des_proportions_de_durée_de_grain
		och sen proportions_de_durée_de_grain

31.8		blev så många ändringar. det verkar som om det Är en bra idé att göra:
		nombre_de  ngtinh
		och sedan skriva de riktiga värdena direkt tex durées och inte proportions_de_durée som
		sedan skalas om med minimal och maximal.
		man kan skriva på en gång värdena...
	
		hm et hm, linjen '(45 98 10) ska kallas "profil", man kan sampla en profil till hur manga eller fa värden man vill
		men det Är alltid samma profil - silhouett? ligne contour
		
31.9		måste döpa om grain till note innan jag fortsätter
		jscs_note kommer att heta jscs_son  som innehåller jscs_grain, ännu inte gjort

		tar bort jscs_note ut slut-noten i diviser_temps_entier

32.0		jag provar att inte ens sätta in jscs_note i proportionnelle, jag sätter de direkt i réelle,
		eftersom jag måsta ha tillgång till den riktiga tiden... förlorar jag inte då en massa parametrar odyl 
		att göra kurvor på?
		
		nu har jag gjort så att jag tog bort copieringen av jscs_note i copier temps. på så sätt evaluerar jag hela instrumentet
		som innan . i finaliser_réelle skriver jag i durée_de_jscs_note och starttime_de_jscs_note
		sedan börjar jag skriva "som vanligt" innifrån forme_proportionnelle eftersom det är samma jscs_note- objekt som
		refereras i forme_réelle. då får jag tillgång till den riktiga sekunddurationen för varje not...
		
		du måste ordna amplitude_profil över hela jscs_son!
		och du måste ordna så att man tänker i prickar eller streck.  täthetsgrad, och pausgrad mellan grynen...
		och det kanske är bättre att baklänges läsningen startar från samma ställe för att sen gå bakåt....

		har "löst" en del grejer i travail_global, verkar som om det som saknades var en travail_global som tog en (1) liste...

32.1		jscs_note är ompöpt till jscs_son

		gör om mycket i jscs_son-klassen, eftersom nu de flesta sloter bara ska ha ett värde som ska interpoleras till nästa sons
		värde för den sloten. ett ljud ska inte ha ett eget inre utveckling med med långa profiler med transpositioner, med durationsutveckling
		med deltatidutveckling etc. denna utveckling ska ske i Formen, med notes cycles phrases, precis som vanligt. detta blir bara en 
		specialextension som till stora drag fungerar på samma sätt som jag gör gilssen och dynamiken...
		
		jag tar bort nombre_de_grains. antalet gryn beräknas istället på basis av en deltatid som ges - cadence - och sonens duration.

		jscs_son är omdöpt till son och jscs_grain till grain...

		så, nu är alla argument bara i 2 punkter av en forme, cadence_début cadence_fin, amplitude_segment_3_début amplitude_segment_3_fin
		etc etc, MEN, för att kunna forma detta med evig rörelse, måste jag kunna skriva dessa som gliss o dynamik
		gliss o dynamik titta på midicent och dynamik på voumecent, det Är som 2 argument...
		nu har jag 10 argument till...
		
		jag ska, tror jag försöka att först, kapsla in glisset och dynamiken i varsina objekt för att få lite vana på hur detta glisseri skulle kunna gå till 		inne i son-objektet...

		nu har jag ägnat en tid åt att göra en 32.2 med en inkapslad module_durée med nya skrivare (som skriver nästat) o getters o allt på
		ett nytt o kanske inte så genomtänkt sätt enfin, DET BLIR FEL! det blev fel förra gången oxo med pianona och ackord, då nästade du oxo
		och hop så var det fel. 
		nästa gång du gör detta gör PYTTE SMÅ STEG FÖR STEG NOGA DOKUMENTERADE O TESTADE , speciellt getters o setters behöver ju en egen 		kollomgång! tycker jag ska göra  som på riktigt, objekten ansvarar för sina getters o setters, men du gör dem själv!
		
		nu gör jag en NY 32.2 där jag försöker komma vidare på son sidan, dvs jag ska försöka att få igång en slot med en "glissando"-maskin som
		jag kan använda som jag gör med glisandona o dynamiken...

32.2		allra allra först passar jag på att ta bort resolution i paramètres_début_glissandos slot o anrop...
		nu måste alla skriptanrop i GLISSANDOS göras om ...!!

		måste ha fönster till sons. gör ett nytt paket i jsview_son... 
		lägger till i småfunktioner räkna-om-float för list o null oxo
		gör om i preparer etc ska va 0 1 (gamla värden)...

		MÅSTE ha ett objekt för tex glissandot 
		NU FÖRSÖKER JAG i flera flera steg!
		
		
32.2		försöker göra ett objekt för glissandoberäkningarna
		nu har jag ett objekt som har de grundläggande sloterna för beräkningen av glissando
		funkar?

32.3		verkar fungera, jag fortsätter...

32.4		nu har jag satt in alla sloter som hör till glissandoberäkningen
		verkar fungera...

32.5		fortsätter med samma sak på dynamiken...
		har gjort ett antal sloter.
		kontrollerar gör ny version o fortsätter.

32.6		så, nu har jag kapslat in både interpolation hauteur och interpolation intensité...
		nu vill jag göra en module_hauteur oxo... 
		i MÅNGA STEG kollade hela tiden...! ny version.

32.7		har gjort module_hauteur med index_de_fenêtre_de_fréquence, index_de_fréquence och fréquence
		verkar funka.
		gör ny version när jag för över midicenten som kommer att röra glissandoberäkningen o översättningen till réelle...

32.8		har fört över midicenten till modulen. verkar funka. kan inte titta. måste ändra i jsviewpaketet...
		ny midicenttittning klar. ska kolla i de gamla paketen...
		tittning klar.
		verkar funka.
		då så, då gör jag ny version och gör samma sak för dynamiken
		en module_intensité

32.9		gör en module_intensité o börjar föra över sloter...
		gjort index_de_fenêtre_damplitude o index_damplitude, o amplitude
		för över volumecent_début o volumecent_fin...
		verkar funka. så nu kan jag väl inte titta...
		nä, ska ordna det...
		verkar funka gamla, nya, réelle proportionnelle hauteurs intensités...
		nu tänker jag hoppa på module_durée men innan dess provar jag att ta bort durée_avec_densité
		
33.0		utan durée_avec_densité...

33.1		börjar bygga module_durée...
		för att kunna använda en funktion till att beräkna durées gör jag om tre sloter till generella formes-sloter:
		durée_minimale_de_formes_inférieures
		nombre_de_formes_inférieures_demandé
		nombre_de_formes_inférieures
		
		har städat en massa i _écrire_rythme - koden...
		fortsätter med att föra in sloter i modulen i ny version...

33.2		fortsätter med module_durée.. 
		sloten durée...
		var tvungen att göra en obtenirs special för forme_entière... för durée...
		nu funkar inte titta...
		titta funkar igen
		gör position_début_en_unités o fin_en_unités
		usch verkar krångligt...
		jag gör ny version o testar att göra forme_entière en temps...!
		
33.3		njä, det såg inte klokt ut.
		jag får lösa på annat sätt
		det fanns nämligen en koll i calculer_position_en_unités för sloten...
		gjorde en metod för entière...
		nu säger det till i glissandomaskinen...
		och nu i intensités-maskinen...
		o nu säger det till i gamla tittningen, som kollar efter position_début_en_unités...mm
		
		verkar funka nu...
		ska jag försöka föra över durée_minimale_de_formes_inférieures etc till temps från formes?...
		ny version för det försöket...

33.4		fan, ta ut flutesamples ur mappen! de är ju på 13Mo som bara kopieras...
		så, nu ligger durée_minimale_de_formes_inférieures o nombre_de_formes_inférieures_demandé o nombre_de_formes_inférieures
		i module_durée...
		verkar funka...
		
		fy fan, börja nu med att försöka få cadence i glissandoläge...
		ny version...
		
33.5		så nu har jag fixat en ny module_son som ska onnehålla alla module_cadence module_skiptime etc etc
		jag ska försöka göra en generell interpolationsmaskin som jag kan använda till gliss dnamik cadence osv osv
		alltså först försöker jag få ig¶ng gliss o sen dynamik på denna ....!
		
		först blev det att jag tar _calculer_proportion ur _écrire_son och lägger dessa till analypketet.
		de Är ju egentligen analyspaketets obtenirs men omorganiserade...
		nu heter de obtenir_valeur  och tar det vanliga plus type_de_valeur...
		jävla krångel med paket o symboler. nu gjorde jag en toppfunktion i analyse som tar type som en string
		som den sedan gör om till analyspaketsymbol så jag kan sortera med (eql 'etc)...	
33.6		allra allra först puttar jag in début_glissando o fin_glissando i module_hauteur_
		verkar funka. ska nog behålla separata namn typ début_de_cadence_interpolé för dessa sloter
		jag måste ju ändå separera dem utanför för att kunna säga till maskinen vad den ska kolla... eller ?
		
		jag gör samma sak nu med dynamiken när jag ändå håller på
		så.
		och nu?
		hm, om jag i varje interpolationsmodul lägger till façon (eller type_de_source) kan jag döpa dessa generellt
		o sedan utifrån bara tala om mot vilken module maskinen ska jobba
		skulle var då
		type_de_source
		index_de_fenêtre
		index_de_partiel
		valeur_début
		valeur_fin

		enfin det är ju modulerna som är generaliserade en klass module. o sen subs...

		så, nu görs glissandot via machine_à_interpoler... verkar funka, alla tittningar funkar..
		nu gör jag en ny version där jag bara routar om dynamikanropen till machine_à_interpoler
		o detta ska nu funka... (?)!

		måste skicka om i amplituder amplitude_dintensité_progressive till modulen...
		fan, glömde ju att göra ny version, !! gjorde tillbaks, verkar funka nu... som innan det vill säga.

33.7		i 33.6 laddas iaf inte längre glissandomappen...
		hop.
		o här laddar jag inte längre intensités_progressivesmappen...
		ändrar nu i 8 intensités_progressives...
		nu ändrar jag i klasserna i temps.lisp
		o nu ändrar jag i utilitaires.lisp till écrire för 7 Amplitudes
		o med detta får jag titta över obtenirs 
		o så måste jag ju ändra i type_de_valeur i klasserna fr"équence" för interpolation_hauteur
		men "amplitude" för interpolation_intensité

		verkar faan funka.
		alltså 33.5 som innan med 2 motorer för hauteur o dynamik			33.6 med gliss i generella motorn o dynamik som innan
			33.7 med gliss o dynamik i den nya generella motorn.

		GLÖM INTE ATT ORDNA MED TYPE_DE_VALEUR sloten för de olika modulerna...
		JAG SLÄNGER UT GLISSANDOMAPPEN O INTENSITEPROGMAPPEN!!

33.8		GLÖM INTE ATT ORDNA MED TYPE_DE_VALEUR sloten för de olika modulerna...
		äh, det är ju det jag skriver i cadence(tex)anropen...

		under tiden införde jag courbe i glissando o dynamikanropen, courbe funkar alltså nu...!
		ny version.

33.9		fick igenom interpolationen med cadence, men antingen Är ngt fel eller så måste jag ha
		cadencesloterna att uppdatera eftersom ingen interpolering sker just nu (allt är 0..)
		jag ska nog generalisera module_hauteur etc till module_valeur som sedan blir module_valeur_interpolée 
		ny version...
		gjorde oxo möjlig att anropa calculer_interpolations utan début o fin sloter... för att kolla .. med det funkade ju inte?  eller?

		sprang på ett otäckt o konstigt fel i obtenir_profils med travail, allt under niveau formes partielles skickade ut nil...
		om jag i obtenir_profils tog bort (setf travail till resultatet efter travail i loopen för travail blev det bra... ? hu

		HA, jag måste ju ha i alla fall två interpolationsmotorer,! en integer o en float!!!
		Äh, jag lÄgger till ett argument i interpolationsanropen, :type_dinterpolation som Är antingen "integer" eller "float"...
		sen väljer jag i utilities.lisp för machine à interpoler i calculer glissando (eller nåt...)

		så nu har jag en ny slot o nya funktioner som dynamiskt väljer integer eller float... verkar funja nu. nu Är det en massa
		interpolationer som försigår i cadensen...
		ny version, där jag ska generalisera module_valeur och sedan generalisera en tittning på cadence eller andra sloter...
		
34.0		module_valeur klar för hauteur o dynamik
		verkar ha fått igång alla moduler o en dubber module cadence... har städat mycket i slotnamnen...
		ska försöka göra en dynamisk visning...
		lyckas inte , orkar inte...
		jag ska göra en ny version o sparka igång calculer_morphème med cadence i module_son
		eller om jag skriver in cadencen jag har i jscs... ? på så sätt kan jag använda det som redan finns...

34.1		jag skriver in uträknade värden i jscs::son så länge.
		har nu cadence o durée_de_grain... bara att fortsätta... 12 jscs.lisp räknar ut resten av sloterna så länge...
		
		fuskar lite med gravillons för cadences, verkar funka, ska sätta upp ett argumentobjekt...
		ska göra två generella funktioner för att beräkna min o max för olika sloter...
		så,
		ny version där jag inför panorering i stereo ska lägga till slot i gryn.

34.2		det visar sig att jag någon gång mellan 30.5 o nu har ä¨n¨d¨rät i småfunktioner skala-om-till-summa-float.
		denna funktion gav förut ut svaren som bråktal, som är svårlästa. därför la jag till ngn gng en (float framför
		för att göra det med lättläst. Det visar sig att DETT INTE GER SAMMA RESULTAT! När jag nu försöker uppdatera iaf		midicenten av instrument contondant till 34.2 visar det sig att inte ens ANTALET MESURES PARTIELLES stämde !!!
		874 i den nya mot 875 i  30.5...! detta visar sig till slut bero på just detta lilla tillägg (float i skala-om-till-summa-float.
		den allra sista resten blir 2.624999999999 i st f 2.625 o detta räcker för att avrundningen ska tippa åt 874 i st f 875!
		MAN kan alltå INTE ha float i värden som ska beräknas! dett får BARA finnas i siffror som är där för att TITTAS på!
		ändrar alltså tillbaks i skal-om-till-summa-float! som nu igen ger i BRÅKTAL!
		
		fortsätter med uppdateringen av contondant

		fan DU KAN INTE ÄNDRA I SMÅFUNKTIONERNA! nu hade jag lagt till en (when värden i skala-om
		vilket gjorde att beräkningarna på midicenten i contondant nte blev de samma! 
		du får göra nya funktioner o anropa dem om du har behov av att fixa med de gamla skalningsfunktionerna!!!!
		fan nu var det travail frågan i obtenir_profils som jag ändrade på i 33.9 när jag tyckte jag hittat ett problem!
		vaf fan är det här? MåSTE FÅ KLARHET I TRAVAIL O TRAVAIL_GLOBAL FRÅGAN!!!! nu ändrar jag ju tillbaks! i obtenir_profils
		o ändrar tillbaks i skala-om!!!

		du ska senare lägga till en résolution för dynamiken oxo!... nej? behövs inte? om jag inte vill ha avrundat till dynamikvärden
		skippar jag bara arrondir?...

		ganska bra nu i dynamiken. bara ett konstigt fel en konstig skillnad. vet inte om det är avrundningsfel i originalet..!
		de andra små avvikelserna man kan se är just detta, avrundningsfel när du bara hade 1-127 att spela på, det nya är alltså
		mer korrekt... jag har BARA jobbat med picc just nu. o jag har tagit bort de direkta amplitudbearbetningarna i 7 amplitudes 
		för att kunna jämföra . det är dessa som blir trixiga att få rätt med volumecent...  kanske med décalage_dindex som jag inte
		hade tillgång till i contondant...
		kan faktiskt använda denna 34.2 version för att visa i articlen till JIM08...

		ändrar lite i graph. för att få histogrammet att ga jämt upp behövde man lägga till det sista elementet en ggn till...
		gjorde det, plus att jag längre ned (hela tiden i graph.lisp) i draw-tick-marks lägger till 2 when som gör om x siffrorna 
		till att vara 0-indexerade... nu är denna fil alternerad!!!
		OBS, NU ÄR DET 34.2 I instrument contondant 34.2 som gäller!!!

		fick ta bort ändringarna i graph. funkar inte, den går i spinn o jag orkar inte ta reda på varför.
		
		du skulle sedan faktiskt fö¨r att få självständiga chemins genom multi-forme göra en "types" för cadence.
		sen skriver du "types" i de objekt du vill (måste nog överensstämma med "son" men du skulle kunna byta nivåer iaf.
		dvs. om son har noter kan du ta phraserna... ) och skapar din egen chemin för varje parameter...

		det går ju faktiskt oxo att skriva in index värden från analysen, "presic som vanligt" i den ihåliga profilen jag gjort i
		définir_portée
		måste få bort alla obtenir_niveau etc o bara använda obtenir_profils överallt, även i funktioner bakom...
		sen för dessa slotanrop som måste vara bara en slot föreslår jag slotnamn + modulnamn tout simplement...

		har cadence o courbe de cadence + durée o courbe de durée.
		MEN, nu med bara obtenir_profils partout, så FUNKAR INTE TRAVAIL OCH TRAVAIL_GLOBAL SAMTIDIGT!!!
		MÅSTE ORDNA INNAN DU KAN GÅ VIDARE.
		var inte så rädd för att köra på med sloterna... nu när du upptäckt att vi ju faktiskt bara väljer chemin son/silence en gång
		alla andra måste hur som helst lägga sig inom denna... kan ha under eller över vägar men. bara SON...
		¨NADRA ALLTSÅ I TRAVAILLLL!!!!!!

34.5		hur fan gick det här till då? nå, jag måste göra upp med travaillerna...
		har gjort en kollfuntion sm:same-tree? som ser om det är samma träd.
		jag ska försöka göra en (index som inte håller på med liste... utan - precis som obtenir_profils - gör en mettre_liste 
		för att travailler...

		tar då bort obtenirs o byter ut mot obtenir_profils...
		för att få bort liste... tar jag bort liste i -traverser!!!!
		nu ner till _travailler_
		strategin är allts6 att få bort alla liste överallt utom i själva travaille!! 
		dessutom är det travaille som själv sätter dit den o sedan tar bort den!
		hermetiskt o ingen anna vet om eller är berörd..

		hm, travailler bygger på att bearbetaren får en liste - o aldrig ngt annat än en liste.
		den löser han upp o bearbetar... hm

		hm det Är faktiskt HELVETE ,obtenir_profils som ger tillbak ((6000 6000 6000) 6000) om det vill sig...
		vad ska mettre_liste göra med det där?
		OCH obtenir_profils förutsätter att det finns et _index -värde!!!

		obtenir_profils är ju faktiskt fullt logisk. om det ligger jox i cycler i en phras o sen i nästa phras blir det ju ((60 60 60) 60)...
		finns ju inget att säga...
		
		det är mellan-fler-niva-listor som är kranglet till allt! ...

		ny regel till mettre_liste, om alla är atomer i en lista sätter vi den inom liste 
		annars gar vi igenom, o da, sätter vi även pa atomer...!


		OBS, FLYTTAR ÖVER METTRE_LISTE FRÅN OBTENIR_PROFILS (där den inte alls hörde hemma) TILL TRAITER
		den NYA TRAVAILLER...

		SKA NOG OXO SLAKTA GETLISTE som kan ta ett gäng argument, liste list integer etc etc...
		den ska bara ta liste's o OM det ligger en atom i ska han lägga ut en lista med denna atom i...

		o nu går jag in i obtenir_profils o tar bort getliste... !

		oj oj , JAG GÖR KONTRAST TILL EN METOD!!

		det är mettre_liste som behöver fler nyanser i framtiden. 
		som det är nu läggs allt på (effectivement)	 samma nivå i en lista på samma... nivå.
		man skulle nog ha iaf : ( 1 1 (2 3 5) 2 4 5)  som då skulle vara (1 1 () 2 4 5) på tex phrasenivå o (2 3 5) på cyclenivå.
		man borde väl då skala-om cyclerna Och sedan (1 1 2 4 5) dvs de phraserna som fanns!

		så, nu är jag på väg, hr gjort ett nytt paket: traitements som har élément liste éléments och som kan blanda
		bearbetningar globala lokala hur som. 
		har tagit bort ALLA getlist utom forme_réelle::getliste...  paketet har egen liste som läggs till där inne
		och som tas bort iINNAN det kommer ut, alltså INGEN vet ngt!
		du borde kunna ta bort, obtenirs.. travail travail_global créer_valeurs finns ju kvar ska kanske moderniseras med en 
		ny "iindex" får se..., o så kan du ta bort obtenir_valeurs.. (borde inte finnas kvar någonstans...
		Constructeur Funkar INTE just nu...
		o det är den som är SVÅR....

		nu verkar faktiskt constructeur funka... la den i paketet traitements... går igenom conviction...
		går framåt,
		har lagt till niveaukollar i traiter, och i constructeur...
		ska fortsätta med 5 glissando...

		måste ju ta ut mappen ur forme eftersom funktioner använder sig av traitements...

		tog bort list_prop.lisp och travail_prop.lisp och travail_global_prop.lisp ur laddalistan i forme.o

		tar bort obtenir.lisp ur laddalistan i forme_proportionnelle obtenir:

		tog bort __créer funktioner som hade liste som klass... i créer_valeurs
		SOM DU MåSTE D*OPA OM, TU NE CREE PAS DU TOUT DES VALEURS, TU LES CHERCHES DANS L'ANALYSE C'EST TOUT...

		tar bort 	obtenir_avec_index.lisp ur ladda i obtenir: i forme_proportionnelle
				obtenir_avec_objets.lisp	 

		NU innan jag rensar bort dokument i koden, gör jag en ny version ser till att inget fattas o går vidare med updateringen
		av conviction  

34.6		tog bort dokument o mappar ur koden i 34.6...
		verkar funka. ger samma resultat som 34.2
		effektiviserat _écrire_... 
		ska lägga till en parameter men gör det i en ny version


34.7		fö¨rra 34.7 gick åt skogen, har finfina idéer för att lösa module_ namnen obtenirs etc
		nu har jag bytt ut module_interpolation_hauteur (och intensité) mot module_hauteur_interpolée (och intensité)
		sen har jag bytt ut alla écrires_module mot 2 funktioner, samma för obtenirs_module (2 funktioner)
		nu ska jag få bort alla obtenirs...  detta görs genom att byta ut de mot antingen obtenirs_module (mot objekt)
		eller obtenir_profils (när man behöver namn...) 
		jag gör dett i en ny version

34.8		har börjat byta ut obtenirs mot annat (se ovan)
		gjorde ett byte inne i _écrire_utilitaires.. ska försöka få in calculer fréquence o amplitude i utilitaire funktionen...
		
34.9		håller på att snygga upp i _écrire-mappen, 
		inför type_de_valeur även för hauteurs o intensités på så sätt kan jag använda de befintliga _écrire_utilitaires funktionerna...
		
		har rensat o städat o fixat med namnkonvention, men det finns fortfarande kvar många obtenirs... alla sammasatta anrop
		får bara finnas i %obtenir för obtenir_profils och  i %écrire för _écrire_champ...
		nu ska jag forsätta i nästa version att försöka ta bort obtenirs...

35.0		nu har jag tagit bort obtenirs överallt utom i en fil nnnnn22.lisp , källfilen, stylefilen och i 
		rythme... där är jobbet kvar, försiktigt, jag har redan felat TRE ggr...
		ny version?
		tog bort i lugn o ro, alla obtenirs i _écr_rythme.lisp... 
		
35.1		tog bort i ladda obtenirs_pour_temps... o 22 o copy o halvgjord inget kvar?
		verkar funka. ska nu få bort écrires... oxo men verkar vara färre
		ny version

35.2		jag ska byta ordning på argumenten till écrires_module först...
		men det behövdres ju inte alls???
		har tagit bort alla écrires..
		tog oxo bort dokumenten o ur ladda écrires_pour_temps...

		så , verkar som om 35.2 är en version stable, som fungerar, där jag har inrättat en namnkonvention
		för direkta slotappel, (obtenir_profils o écrire) där jag använder obtenirs_/écrires_module som äe uttryckta
		i 2 funktioner,..! och där det är lite förberett för att lägga till argument, har nu cadence, durée_de_grain, skiptime...
		fortsätter i följande versioner... 35.2 är alltå en reference...

35.3		har lagt till transp 
		har gjort möjligt i ett fönster v typ 1 att se vald kurva med min o max värden...

		skulle vilja ha ett fönster där jag listar de sloter jag vill titta på samtidigt, 
		verkar krångligt... 
		gör kanske om hela skiten till det....

		har lagt till prop_segm_1 prop_segm_2 prop_segm_3 prop_segm_4
		lägger till type_segm_1 type_segm_2 type_segm_3 type_segm_4
		
		måste nog ändå, kapsla in ännu en gång i module_son / module_cadence / module_cadence|interpolée|courbe_de
		fortsätter att lÄgga till i ny version

35.4		lagt till amp_point2 amp_point3 amp_point4 
		ska gö¨ra ett försök att kapsla in... med obtenirs o écries...	
	
35.5		byter namn...
		så, nu verkar det fungera igen, har vecklat ut alla namn i koden, det är ju bara filnamn som måste vara korta...
		ska kapsla in calculs_... i forme_entière...
		o ska göra om obtenirs_module? till att ta ensemble namnet...? nu går det lite långsammare
		
35.6		har gjort en obtenirs_ensemble som kan ersätta obtenirs_module... 
		ska gå igenom... o ersa¨tta obtenirs_module med obtenirs_ensemble överallt...
		
		måste ändra lite i mettre_module_à_zero	
		måste ändra det de ger som valeur till (list 'ensemble_de_modules_proportion_segment_3 'module_valeur)...
		måste alltså gå igenom alla son-moduler... hurra.

		uh.. eller ska jag utöka définir_portée och obtenir_profils till att ta ensemble module o champ ?
		jag vet att jag inte kommer att behöva gå djupare än så... (vet jag?)
		
		gör så att jag kan titta på forme multi_couche innan jag gjort några toner...
		
		ta bort _index..!

		en fait, jag gör rytmen o sen types... 
		när jag sedan trace de andra linjerna är de "innan" eller "efter" beroende om jag 
		tar son OCH silence eller bara son...

		eller så har man dess type sättningar var som comme des fria radikaler...
		ska oxo komma på hur varje parameter kan har sin egen "väg" inom det som inte är definierat som pauser....

		gjort om écrire_index helt. görs nu efteråt wrom . genom hela, med nästan inga funktioner.
		Har Ändrat i skala-om-float som inte tog '(nil nil nil) listor...

		du måste ju faktiskt skriva typer innan vi börjar med interpolationer... 
		eller, måste o måste, om du inte ska ha bara en niveau så måste du skriva typ...

		du ska ju oxo göra hauteur courbé, du ska väl använda detta även i elstämmor...

		observera att när du blandar om i typerna blir det lätt fel, som när jag bröt phrases med notes i tredje cyclen,
		o lämnade därmed phrasen ofull...  det som behövdes var att ta notes innan phrasen som (phrasen) skrev över notes....

		har oxo fixat i views, nya max o min siffror, o att man kan få titta i typ2 fönster med bara rytmer (inga toner eller dynamik;...)
		ska göra samma för typ1 fönstrena....


		HAR UPPTÄCKT ETT FEL I calculer_millisecondes_en_tempo_totales, i finaliser forme réelle....
		 som gör grejer i 6:1 6:2 o i 9 o i 10 o i 12
		eftersom det är fel i début_temps temps_en_cours, fin_de_temps. bref det som hänt är att det blir längre ljud, toner som går
		över formdelar, o detta hörs o detta är bra! 
		felet är nu ordnat med en silence/son - koll MEN OM du vill regenerera ljuden GÖR TILLBAKA FELET, dvs, TA BORT SILENCE-kollen.
		Flöjten däremot, har inga fel(?) ...

35.7		Så, nu har jag gjort "en bandstämma" och håller på med flöjten. jag har nu spelat in steg för steg, som man måste när man
		spelar heltäckt och stegen är ojämna. Jag måste införa tabulaturer för att kunna simulera. eftersom jag inte vet hur långt det är 
		mellan olika steg gör jag så här: i forme proportionnelle jobbar jag bara med (igen) proportioner! positioner 0 1 2 3 4 5 osv. 
		med floats!!! 0. 0.0342 0.23 0.453 1.0.  heltalen representerar positioner på instrumentet, grepp på flöjt o klarinett, positioner på 
		trombon. När jag översätter till forme réelle, DÅ gör jag om, med en mapping 3.43 till ngt. tex 3 är eb (som är högt) till 4 som är E. 
		jag ger en midicent tabell som jag översätter till... då kan jag ha vridna spektrum som jag vill, o machine à glissando funkar alltid eftersom
		den inte behöver bry sig om detta...
		Det är detta jag sätter igång med nu, i 36.7.
		• har gjort 2 nya funktioner i småfunktioner som heter f-midinr o midinr-f, samma som f-mc men jag ger ett float midinummer
		i st f ett midicent.
		• så när jag gör om frekvenserna gör jag nu till floatmidinummer.
		• jag ändrar oxo nu, och säger att alla analyser som fungerar med ejs måste ha ett dynamiskt minimum av -120.
			o så tar jag bort globala dynamiker o säger att dynamiskt scope är -120 - 0, som jag sedan räknar om.
		detta blir väl till pppp0 ppp1 pp2 p3 mp4 mf5 f6 ff7 fff8 ffff9 dvs 10 steg. 0 - 9 är allt vi ser i framtiden alltså i dynamiken!!!

		det tycks då, som om résolution försvinner. eftersom jag använder "steg"; positioner. om jag vill ha kvartstoner är det detta som är
		stegen och 0 1 skulle representera tex C o kvartstonshöjt C. All avrundning blir då bara till de hela talen, (som är stegen) och resolutions 
		problematiken försvinner. resolutionen ligger i tabellen senare... avrundningsanropet försvinner oxo eftersom allt ska avrundas till positioner
		utom i öppna interpolationer...
		
		i _arrondir_valeur_début_temps_captés försvinner titten i resolution, och det blir alltid 1 där.
		även den metoden som orsterade ut intensité för att avrundas till volumecent försvinner. 
		den ska ju oxo bara avrunda till heltal som alla andra...

		tar bort sloten i forme_globale 'amplitudes_globales... (kan jag inte ta bort anaylses des intruments oxo? ...
		jo!, jag tar bort pushen i 'analys anropet först i ett instrument.
		sen tar jag bort oxo funktionen 'mettre_à_jour_les_amplitudes_globales
	
		tar bort resolution anropet och sloten ur module hauteur...

		hm, detta innebär alltså att ALLA bearbetningsfunktioner ska jobba på floats! numer...

		egentligen försvinner väl oxo valet i interpolationerna float eller integer eftersom allt kommer att bli float...
		tar bort "integer" eller "float" i type_de_interpolation...

		visualiseringsfönstrena måste nu veta vilket scope varje instrument har. 0 22, dynamiken har alltid 0 9? etc...
		ordna...
		har ändrat från 0 12700 i dynamiken i jsview, till 0 9...!

		kommer detta nu att funka oxo på csound parametrarna? det enda som händer är att jag inte avrundar till 
		positioner eftersom det inte finns ngra...

		har lagt till i nom_mode_artic etc som jag DÖPT OM till caractéristiques_instrument "position_max_de_la_tablature"
		eftersom alla tablaturer är 0 indexerade behöver jag bara maxvärdet för att gerer fönstret...

		jag har lagt till en funktion obtenir_nom_de_instrument som tar en formes o returnerar namnet...
		den använder jag i jsview för att få reda på namnet o därigenom "position_max_de_la_tablature...

		har lagt till en funktion forme::obtenir_position_max_de_la_tablature i forme obenir
		den använder jg i jsview för att få position_max_de_la_tablature till omskalning...

		borde inte dessa caractéristiques_instrument helt enkelt ligga I instrumentet?
		jo, de ligger ju ändå i en lista o denna kunde lika gärna vara listan med instrument, vari man hittar värdena...
		gör.

		nu har jag ändrat i jsview o det funikar o den hittar position_max_de_la_tablature.. men detta är inte bra.
		nu är mode_de_jeu knutet till position_max_de_la_tablature så OM jag skulle byta position_max_de_la_tablature mellan 
		modes_de_jeux så blir det FEL i grafiken. o mycket förvirrande.!!

		verkar funka. Du kan fortfarande INTE ta dig till forme_réelle! Med en mapping tar du dig sedan till forme_Réelle.
		MEN, i noterna vill du ha aktionsnotering! och resultat notering!, sedan när du ska lyssna måste du mappa igen 
		denna gången för din egen organisation i KONTAKT!!	

		jag ska försöka organisera om caractéristique o lägga de i instrumenten..
		vet inte riktigt hur jag ska göra så jag försöker detta i en ny version...

35.8		är i gång. har gjort så att allt i proportionnelle är på positioner 0 1 med floatuträkningar. allt funkar interpolationer
		hauteur, intensité etc . kollar nu hur det blir med elstämmorna.
		måsta uppdatera alla instrumentscript, i 1analyse, skriver vi in midi mode de jeu clef etc
		finns inte längre résolution
		finns inte längre i 3 interpolation :type_de_interpolation "integer" (eller "float". allt är float...
		har gjort en finaliser_forme_réelle_el för elstämmor som inte ens har ngr hauteur eller intensité..  

		hittade ett FEL i DIVISER tEMPS!!! det var i de 1/8 1/4 3/8 som jag inte diviserade som jag inte rörde.
		Men, det kan vara så att de inte hade début_de_temps o fin_de_temps!... o jag hadeinte satt dit det.
		Nu är det gjort, är detta klart??????!

		Har lagt till i critère ett prédicat, "t" eller "not", nu kan man välja i définir_portée, o obtenir_profils det man Inte vill ha...

		osso hittar vi fel i machine à glissando som inte kommer ihåg décalage dindex från nivå till nivå.. har ordnat, funkar?
		jag tog bort en noll-grej som jag inte fattar varför jag satt dit...? o utan if...??

		det Är en varning för cmd 8 fönstret. det ligger kvar värden där...? 1 ggn till nästa evaluering?...
		det var mettre à zero module som inte mettait à zero ni différence... eller seuil de gliss

		Hittade ännu ett FEL i réelle. ticks_total blev för mycket. när calculer_ticks_total kom till début_temps O fin_de_temps 
		notllställde han inte klassen ticks efteråt...!

		MEN DET âR fortfarande ett sÅNST FEL I 0an!!
		fan, inte ens simleringen funkar ju. du räknar inte bra ut midicentgliss OM DET GÅR ÖVER FLERA STEG pos 1.23 till 4.04????!!!!tex.
		ordna!

		har tagit bort ännu ett fel genom att ngn (kommer inte ihåg vem i finaliser forme kanske calculer durée totale eller nåt sånt)
		han räknar numer inte i silences, fattar inte hur det kunde bli fel, men nu verkar det vara rätt...

		skulle lägga till réelle proportionnelle o formes_partielles eller parties i sortir midi, men det vart krångligt. 
		Gör vid tillfälle!.

		ska lägga till en slot som kan heta drapeau, där man kan döpa en grupp noter, till nåt man kan söka på i ambitus.


		gjorde iordning för linje klyvning i fl¨jten, men det blev fel i réelle, calculer tête visible klagade, jag tog bort
		så den bara tittar i "son", mmen sen i xml -finale filen saknas det huven...
		bättre att göra linje klyvning på fler system; a¨ven om det funkar i proportionnelle o midi...

		så nu har jag gjort om lite, i calculer_tête_visible... funkar nu även om man inte fylleri överallt utan använder
		profils "son" tex...

		fast nu funkar ju instrument med couches oxo, o det är bättre att titta på, annars förstår du inget...
		går tillbaks till drapeau...

		Det är FEL i cmd 7, pianorulle för flera stämmor, varje stämma skalar upp till max i fönstret, och de inbördesförhållandena 
		försvinner...  FIXA!!

		cmn funkar inte igen... FIXA!!
		
		ändra simuleringen tremolosimuleringen, till att ha fixed nummer o inget random. du delar ju i alla fall durationen med hastigheten
		och får inte alltid "rätt" hastighet. på detta sätt vet du bättre vad du får o det kommer att stämma överresn med simuleringen/noteringen
		av noterade tremolon...
		√ fixat...

		implementera dynamiken för bandet. du gör en linje för dynamiken 0.65 som står i instrumentet...
		
35.9		har implementerat en module "amplitude" för elen...
		har ändrat antal default pixelbredd fran 1220 till 1630 och gjort sa att fönstret rättar sig efter largeur de graphisme argumentet i 		dialogrutan, men om den går över skärmens bredd blir inte fönstret större, bara fielden...
		ska införa en ny slot i formes :type_supérieur. och för att göra det döper jag om nuvarande "type" som dessutom inte ens blir intagen 
		i forme_proportionnelle paketet) till type_forme
		omdöpningen gör att jag gör en ny version.

36.0		jag har inte lag till en ny slot. istället har jag infört i critère ett nytt argument "niveau" som ska vara "loco" eller "supérieur"
		på så sätt kan jag leta efter grejer på stället (som förut) eller högre upp. 
		man kan säkert lägga till som argument namnet på en särskild niveau om man vill...
		detta ändrar nu i alla (IGEN) script
		Uppdatera conviction till 36.0 !!
		
		(detta rör ALLA anrop av obtenir_profils som använder profils med critères...) jag ändrar dessa allteftersom jag 		upptäcker felen...
		nu rättar jag ett felaktigt anrop i jsview cmn8 titta sons...
		lyckas inte, ett jättekonstigt fel som jag inte kan producera själv, ligger i obtenir_objets_sonores som gör obtenir_profils anrop.
		säger att det blir fel men jag ser inte var.

		Har lagt till en ifrån Hedelin FInder_open_file funktion i paketet DIALOG. denna kan öppna filer i findern med sina rätta applikationer...
		ska använda till cmn som inte längre supoortar quickdraw....!!!
		
		jobbar i cmn, funkar nästan.
		har fått till kedjan med en kodrad sist i den genererade cmnlispfilen, som öppna distillern som öppnar aperçu...
		har ju inte gjort klart pitch step grejen i cmn...

		tar bort alter i réelle::temps , jag kommer ju med midicent 6.0 etc . tar alter från calcul senare... (i cmn översättningen)
		nu funkar det... i cmn 
		fortfarande inte dynamik! samma där, måste göra om calculering från 5.0...

		har lagt till ännu mer i critère : niveau kan vara loco supérieur eller en nämnd klass ... 
		jag hamnade nämligen snabbt i en situation där jag letade efter index_de_durée_profil_inversé 1 och den tittade
		(från en note) i cycle nej, i phrase, nej osv... men jag hade en annan critère som sa class=cycle...
		antar att dess inte behövs nu?...

		var tvungen att ändra i hitta-upp, den letade ju direkt på nästa nivå så då missade vi lokala nivån, nu kollar den
		först lokala nivån o skickar Sen uppåt. om man skriver i "cycles" och sedan har "cycle" hittas denna cyceln (om den är 
		uppfyller critèr...)

		har gjort ett litet hack som kollar om det är orange färg = spiccato o då ritas bara 4 pixels istället för hela bredden på formes...
		vill städa lite i jsview-paketet ang. dubbelkod i draw-contents
		ska lägga till en slot i klasserna som avgör med vilken faktor man ska multiplicera offsetet
		då kan man göra en funktion för alla nivåerna...
		lyckas inte med detta, fattar faktiskt inte alls varför...
		hackar vidare o kör med originalpketet...

		hackat lite till. nu kan man se index siffran i alla fält (om inte fältet är kortare än siffran).
		jag skriver oxo ut instrumentnamnet i början...

		la till en not_member i critère
		la till en method i traduire_prop_à_réelle som tar en lista av strings (namnen)
		la till metoder i finaliser_etc i alla dessa metoder tar nu oxo en lista av stringnamn

		la till att typ 2 fönstret alltid öppnas i ett fönster som är screen-width - 28 (dockan) o screen-height - 250 (listenerfönstret)...
		comme ça funkar det både på min skärm o direkt på powerbooken...
		
		nu har jag gjort så att listenerfönstret alltid öppnas underst på screenen, om det så är min skärm eller pb:n...

		har tydligen alltid använt truncate i böj!!!! nu vet inte jag riktigt exakt var jag använder exponentiell-interpolation
		för det är den som använder truncate (ett val från typ 1999?) istället för round för att vinna hastighet...
		JAG ÄNDRAR NU I EXPONENTIEL-INTERPOLATION TILL =>ROUND<= ist f truncate. ska oxo söka i koden efter exponentiel-intepolation
		för att se var den kan tänkas användas o var denna ändring kommer att innebära. 
		hur som helst är böj ler eller mindre oanvändbar med truncate om man inte är uppe i midicent siffror..
		sm:böj '(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) 0 -1 1) blir => '(1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 0)....
	
		... tydligen är det bara i andra sm: funktioner som olika böj, o skala-om
		och i spindel : generera-glissandocentline, skicka-kontinuerlig-controller7data o i skicka-kontinuerlig-pitchbenddata
		
		fan jag har ju redan upptäckt detta o gjort en VARIANT av böj som heter boj som avrundar!!!! o så skrev jag : 
		använd boj istället!

		skulle börja med elinstrumenten o då såg man inget i cmd 8 fönstret... 
		efter en hel dag kom jag ned till obtenir_profils.. o nere i evaluer_critère... 
		där visar det sig att dÄr jag gör om mina strängar till symbols med intern blir det fel eller iaf annorlunda		om functionen (obtenir_profils) är anropad ifrån ett annat paket! 
		lösningen var att lägga till i intern anropet optional argumentet "package" o där satte jag :forme_proportionnelle
		och då funkade det faktiskt. så nu kan man se grafiken med obtenir_sonores anropet med "loco" i critère.
		det var när jag lade till "loco" etc som detta uppstod. i 35.9 funkar detta...
		o nu fungerar det igen! 

36.1		lägger till en ensemble : échantillon, som bestämmer med integers vilken fichier i sample-directoryt man ska läsa från...
		här har jag en massa idéer. just nu är detta bara ett sätt att bestämma det enda samplet jag läser ifrån. jag kommer att sätta 
		detta till 1 eller 2 etc. 
		idéen att i ett frufrufrufru snabbt moln över stereo byta mellan samples förstår jag inte. MEN, Om jag knyter sample bytet
		till paningen, o säger i sector -64 till -30 sample 1 i -30 till 0 sample 2 etc, eller ännu hellre o snarare i sector -64 till -50
		sample 1 100 o sample 2 10 i sector -50 - -30 sample 1 75 o sample 2 25 osv ???

36.2		med 36.2 ska jag försöka göra en grej med panoreringen. Jag ska ha en parameter som är centrum av spridningen (-64 - + 64)
		o sedan en parameter som bestämmer bredden på panen! 
		la till ensemble pan
		och ensemble largeur_de_son

		DET ÄR FÖR ATT FÅ FULL UPPLÖSNING PÅ HAUTEURS ETC SOM JAG GJORDE FLEA0 etc i convictions. jag skulle ha kunnat
		kopiera hela rasket - som nu, MEN du förlorar en del i hauteurs o intensités... HMM...
		
36.3		ska göra en pan som går över 4 kanaler. o ändra i innstrumentet som inte ska räkna längre utan få volymvärden för 
		varje kanal. jag behåller den gamla panen med .5 i mitten till jag implementerat en böjbar valbar mitt...
		
		la till en metod i diviser_temp för doublecroche för 5/2... den fanns redan för diviser temps entier...
		
		en fait, det funkar ganska bra med höga transopneringar. diskin tar in så mycket det behövs för att fylla durationen man demanded.
		jag ändrar i instrumentet I diskin från 0 (inte wraparound) till 1 (wraparound). 
		Då wrappar han om ljudet inte räcker... 

		DU Måste SE ÖVER SPICCATO RESULTAT I FORME REELLE. Som det är nu har även sextondelar samma start o slut som
		originaltonen!! DE SKA BARA HA DET FÖRSTA VÄRDET!! Detta ändrar inget för midin men för ELINSTRUMENT!

		DET BLIR JU FEL, RASTRERING MED FLERA INSTRUMENT + RASTRERING MED VARJE INSTRUMENT O SINA ELINSTRUMENT!!! HM HM HM
		
36.4		försöker rename småfunktioner till utilitaires... 
		INGA GAMLA SCRIPT FUNKAR NU... eftersom jag bytt ut namnet små till utilitaires.. SM: => UT:...
		har oxo lagt till funktionerna räkna-om-space-olika-golv-tak o 
		räkna-om-space-samma-golv-tak 2 nya böj funktioner som tar linjen i en space o böjer spacen i st f bara linjen..
		det är detta jag kan använda i ambitus...
		o sedan la jag till en slot i instrument 'évalué? som jag sätter till t det sista jag gör i finaliser instrument...
		o så har jag complierat alla filer i ejs. o laddar numer dem. det går faktiskt fortare...

		måste göra upp med ordentligt midi mapping parameter joxet
		testar att lösa detta i en ny version...
		jag gör detta senare .
		DET SOM ÄR VERKLIGEN URGENT ÄR ATT FÅ BORT VALEUR INTERPOLEE MODULEN!

		OBS,, JAG HAR LAGT TILL EN "not_member_equal" test i critère i filen evaluer_profils

		nu försöker jag igen med att fa bort valeur interpolée modulen... i en ny version!

36.5		använde bara module_valeur_interpolée, o kunde ta bort module_valeur. alla module_valeur är borta
		(cadence amplitude alla el-moduler...) o jag använder överallt module_valeur_interpolée...
		har verifierat att det blir samma!
		mindre footprint alltså vid el-låtar..!
		senare skulle jag ju kunna döpa om denna module_valeur_interpolée till module_valeur eftersom det inte finns en annan
		module_valeur... ska titta noggrant på mina namnkonventioner när jag gör detta...!
		
		nu ska jag prutta igång jsview (som ju letar efter module_valeur...)
		klart. jsview funkar!

		det jagg borde göra nu är att lägga till en hauteur_aux som man kan använda som en "käll-linje"
		som jag inte rör. precis som jag kör nu med violoncelle_source, 
		ist. f att ha ett helt instrument som ändå måste ha exakt samma form etc type silence mm
		gör en aux linje inne i samma instrument.
		
		nu provar jag att göra det i en ny version

36.6		har nu en ny module i hauteur ensemblen : auxiliaire_de_module_valeur_interpolée
		med den har jag nu gjort samma som jag gjorde i 36.5 med violoncelle_source o violoncelle...
		verkar fungera. nu har jag alltså tagit bort dubbeljoxet med module_valeur + module_valeur_interpolée o dessutom
		fått bort att göra source-linjen i ett halt annat instrument...

36.6.1	ska börja förbereda för infasningen till ccl. där englifierar jag lite, o gör ladda.lisp till load. använder inte cfsl
		och paketen heter package classes utilites etc...

		förde över från "ladda organiserad mapp, som jag döpt om till load organized folder... 
		läs fil, läs-fil-ord, skriv-fil-ord, läs-fil-nummer-ord till utilities paketet...!
		jag använder dessa i mapping pakatet

		gjorde en vérifier_mersure_partielle där jag - OM jag uttrycker alla taktarter i mesures_partielles i 8delar... 3.8 4/8 6/8...
		så gör jag om dessa till 1/2 3/4... detta gjordes i pour_cl_basse

		jag la till i utilities en jsmabs...
		jag har nu gjort en färdig ny mappings som jag inte använder ännu.
		denna läser ifrån en fil, för varje instrument+blås/aeolian etc...
		där i står alla xml o cmn värden 
		kan/ska alltså ta bort alla utilities omvandlar funktioner som tolkar midicenten som kommer in...
		
		sen fiffade jag till nuvarande mappings , o satte in en round som saknades, för cntrl7 värdena...

36.6.2	jag ska ta bort alla module_valeur_intepolée o ersätta dessa med module_valeur
		jag ska ta bort alla module_courbe_de_valeur_interpolée och ersätta dessa med module_courbe_de_valeur
		gjort

36.7		ska lägga till ett filter butterworth som heter butterbp med centerfrequency o band largeur...
		lägger till i forme alltså dessa 2 linjer, o fixar i jscsound med nytt instrument o nytt score format...
		gjort. à suivre...
		
		lägg till en AMBITUS AVANT INTERPOLATION
		och en AMBITUS APRES INTERPOLATION som du redan gör i intensité i faits_saillants

		införde 2 parametrar : *parameter_min* o *parameter_max* som ska användas i fall där man
		måste veta om et début et fin...
		jag kommer hela tiden tillbaka till denna problematik. 
		jag ska nu försöka lösa detta i en ny version

		äh, jag kommer till slutsatsen att jag måste göra om hela läsa skriva söka motorn.
		jag Kan hålla ordning på detta men då kan jag bara ha en bearbetning per gång och mellan varje gång 
		uppdaterar jag värdena på min o max. 
		grejen är den att jag måste göra bearbetning på båda sidor innan det är mening att uppdatera min o max....

36.71	ska försöka rensa lite i jscsounds setters o getters. urdumma...!
		gjort. fick bort en massa skit...

		har lagt till en ensemble "position_de_archet" 

36.72	håller på att generaliser jsview så att du kan titta på vilken parameter som helst.
		det visar sig att jag ju måste känna till max o tom min för att kunna skala om detta på ett bra sätt. för varje parameter.
		med hauteur har jag ju satt upp max positioner i mappingstrukturerna.
		o för intensiteten är det alltid samma 0 till 9. tom med för position_de_archet är det förmodligen 0 - 6...
		men fär alla elparametrar finns inget sånt. om man vet inget om värdena.
		det visar sig att för varje instrument måste jag sätta upp ett objekt på forme_entière (prop) nivå som innehåller alla 
		min o max värden för alla parametrar. i hela instrumentet.
		detta måste anropas det allra sista som händer innan finaliseringen....

		o äntligen fattade jag lite av räkna om i space med kontrast. jag måste ju ta bort den Inbyggda tillbakaskalningen.
		som fan daterar från 1997 med strängar på trä!! har gjort kontrast-float-raw!! (utilisties)

		TA kontrol över dynamiska rasrteringsordningen!!! ta reda på!
		Inför def_sysstem????? mitt skit e krångligt...

		och så ska du ju göra samma generalisering med réelle fönstrena som med proportionnelle...

36.73	nu har jag förberett xml exportering med position de archet. nya slotar i forme_réelle::temps o jag översätter proportionnelle dit...
		sen har jag oxo rensat i namnen. inga midicent längre : hauteur...
		ny version för att göra själva exportationen i forme_réelle...

36.74	nu verkar xml exporteringen funka...
		har börjat en första nuddning av noterat tremolo. jag implementerar en som tar en hel mesure_partielle o gör om till
		(just nu) en septol. det verkar som om man kan utnyttja finaliseringen jag har hittills. jag insererar detta innan diviser_temps...
		fortsätter i en ny version för att inte av misstag förstöra denna

36.75	hm, jag måste dela upp début_temps fin en_cours, som signifierar en "ton" uppdelad på flera noter. 
		försök att reda ut oxo en snygg lösning på glissando ouvert? som väl inte är aktuellt i réelle_...? men som  behövs för att göra 
		om efter diviser_temps... etc etc nya NAMN!!
		
		Jag tror jag gör om namnen först innan jag kör på med ny funktionalitet...
		kanske till o med ta bort group?...!!
		eller ha group hela tiden!!.
		har nu bytt ut forme_réelle::formes mot forme_réelle::champ_temporel
		och forme_réelle::groupe mot forme_réelle::groupe_notes
		
36.76	nu ska jag försöka byta ut forme_réelle::temps mot forme_réelle::note
		skulle oxo byta ut forme_proportionnelle::temps mot forme_proportionnelle::champ_temporel
		gjort
		nu ska jag byta ut début_temps, fin_de_temps temps_en_cours mot
		début_champ_temporel fin_champ_temporel o champ_temporel_en_cours
		här vet jag var varje "not" startar o slutar, för att veta var jag ska ha not huvuden...
		sedan, diviser_note gör just det, den diviserar en "note" och då ska detta vara indikerat på "note"nivå, 
		det räcker med en slot : diviser_note? t/nil så vet jag om jag ska divisera eller inte.
		detta gör jag nu i en ny version
		så, gjort. för att diviser_note ska funka med nya sloten måste jag ändra i alla diviser document
		eftersom jag bytt alla namn här o inte vill sabba en fungerande version gör jag detta i en ny version

36.78	vad hände med 36.77??
		bon, 
		jag måste ju kolla att jag får med position_archet i formatera_notes... o i diviser_note??? 
		(jäpp, jag har kollat, det saknas där...!)
		är intensité med där (borde den ju verkligen vara) annars förlorar vi öppna interpolationer...

		nu har jag kollat alla ställen, i diviser note o i formater note sedan hade vi själva felet i calculer tête visible...
		hfff, vore det inte Bra att göra upp detta träsk en gång för alla så att man har koll på om o när o varför det funkar eller inte...?
		med noterat tremolo har jag i a f kommit till stället där jag måste skilja på champ_temporel som är ett champ_temporel ifrån
		forme_proportionnelle och en "note_ejs" som är mitt sätt att skriva en "not" (med slutnot). 
		noterat tremolo är ett champ_temporel uppdelat i notes_ejs som består av notes...

		ta bort alltså sloten diviser_note? och ersätt den med ännu en grupp av début_note_ejs, note_ejs_en_cours o fin_note_ejs...
		detta gör jag i en ny version. håhåjaja.

36.79	i själva verket behövs inte diviser_note?. note_ejs existerar inte innan diviser_note... det är i diviser jag ska börja skriva detta...		jag kan använda som förut fin_champ_temporel för att hitta de notes som ska diviseras... 
		Eftersom uppdelningen i njoterat tremolo inte är en division som inför notes_ejs... 
		uff.


36.80	hm, jag kom inte runt. ska försöka en annan strategi : varje gng jag delar upp, först i formatera, ställer jag allt i ordning, alla
		interpolationer etc... jävlar.. kommer detta att sabba för el intrument? o midi där jag bygger på att allt står i första instansen?...

		fan Om, jag hela tiden skrev ut début en_cours o fin för hauteur intensité o position_archet då behövde jag väl aldrig début_champ_temporel?
		huvudena styrs av glissando eller position-archet... dynamiken av intensité... vem behöver egentligen champ_temporel?
		testar detta i formatera nu.
		
		Nu la jag till i forme_proportionnelle::écrire_interpolation_ouverte_en_cours att Om vi inte har ngt (normalfallet) i interpolations objectet
		skriver jag i début t och fin t... 
		Nu kommaterade jag bort!! forme_proportionnelle::mettre_début_champ_temporel_et_fin_champ_temporel i 
		forme_proportionnelle::diviser_et_préparer_note (detta är i formater_temps.lisp)
		Hm, attends, jag tror att denna faktiskt behövs för att räkna ut tiderna ! tick o så... glissandona kan ju gå hur som helst...
		måste alltså indikera le champ_temporel kanske är ett bra namn après tout...?
		
		Ska jag försöka med att ta bort groupe_note??? antingen har jag group_note hela tiden. eller inte alls.
		jag kommaterar bort forme_rélle::_calculer_ticks för groupe_note så får vi se...
		och så tar jag bort calculer_ticks_total (som midi tittar på) o calculer_ticks_jusque_la_note_de_fin som midi oxo tittar på...
		
		just det ja, nu kommer jag ihåg varför groupe_notes är praktiskt. på så sätt slipper jag göra om alla durée:s i en mesure_partielle
		när jag delar upp noter... hm, ska jag skippa allt som är proportionellt så fort jag har rastrerat, det Är vär bara den som använder sig av 
		durée...??

		jag tyckte det var lite konstigt att recalculer_glissando skulle först titta efter début_champ_temporel,
		jag ändrade o den tittar efter début_glissando_ouvert istället...
		o jag gör nya "dummare" funktioner som calcuer_hauteurs_début o fin som inte tar med i beräkningen la note de fin i öppen gliss...
		ska se på detta senare.
		o så tog jag bort ajuster_hauter_et_glissando_ouvert_jusque_la note_de_fin...

		jag tar tillbaka groupe_notes och har den istället överallt. jag tror inte man kan calculera noires, och têtes utan att dela in
		takten i sina notgrupper... hädanefter kommer alltså alla mesure_partielle att starta med en groupe_note!
		
		och sÄtter jag tillbaka att recalculer_glissando (numer recalculer_valeurs tittar efter respektive parameter o inte champ_Temporel;
		värdena vi har gäller ju start o slut inom tonen !! (dvs champ_temporel!! pucko.)
			
36.82	gjode visst inga kommentarer i 81...
		i 82 har jag nu kommit ner till diviser_note som fungerar o som kalkylerar ut alla värden så att allt är ok efter
		divisionen.
		finns saker att renodla i divisr_note... OCH kolla diviser_note_double_croche!!!
		men först tänkte jag få bort début_champ_temporel 
		och detta gör jag i en ny version för att inte sabba denna...

36.83	borta. och bra calculer_tête_visible (som jag nog ska behålla trots allt...)
		Men, med den nya riktiga groupe_notes situationen funkar inte tantolet längre...
		Jag måste helt enkelt se till att implementera en riktig tantoletgrej som kan visa nästade tuplets.
		i xml:en är time-dimensions (?) helt enkelt actual notes * actual notes och normal notes * normal notes
		sen en lista med tantole-objekt... jag hade detta i gamla från sommaren 2000 objektet Partitur! det kunde visa allt...
		ska fixa vidare med detta i en ny version

36.84	här har jag nu jobbat jättemycket,... utan att kommentera.
		det fungerar nu med tuplets på alla nivåer...
		sen kom det tillbaka med sluttonen o gliss hur långt man ska interpolera o sedan fixa till début fin på sluttonen.
		ska faktiskt införa en flagga note_de_fin som inte sätts mer än av diviser_note eftersom det faktiskt införsen ny kategori noter då
		då får jag oxo bort de olika recalculer_paramètre...

		sedan började jag att riktigt bena ut finaliser forme_réelle o för nu över allt till forme_réelle...
		blev lite röroigt så jag blev rädd att sabba så jag gör en ny version o fortsätter där.

36.85	så, verkar ok. har kommit igenom.
		kan nu städa i koden!
		fortfarande fel i noterad tremolo med icke grupper som uppdelningsresultat (sluttonens huvud...)
		gör en ny version o städar lite o fortsätter...

36.86	jag ändrar (provändrar) i noteringsregeln, jag sätter nu alltid ett tonhuvud i slutet på en champ_temporel...
		får väl krångla dit en regel en anna gång om att korta toner (typ 16 - 16) inte ska ha ett andra huvud...
		detta innebär att det blir enkelt att beräkna notehead och jag tar bort sloten tête_visible eftersom xml kan 
		räkna ut detta själv.
		Sedan har jag gjort revolution och i recalculer_valeurs interpolerar jag härmed ALLTID till den NÄST sista tonen.
		det blir fel i början (som ingen ser) o det slutar där iaf, med en note_de_fin.
		detta innebär att jag inte behöver note_de_fin!! sloten ryker alltså...

		jag har fixat till 2 _calculer_points och _calculer_tête i utilitaires i finaliser... en massa if;s istället för 1 cond...
		o en massa fincs i utilitaires i xml...

		hm, jag ska ju ha legato för första gången i detta stycke! O då spricker mina enkla lösningar med slutton!
		faan, kom på en jävligt tydlig indelning med alla fält klara o tydliga!!
		hur som helst verkar det som om man inte kommer undan viktiga beslut och för dessa 
		behöver man ofta veta vad som hänt eller vad som ska hända.
		jag ska lägga till 2 sloter, note_avant och note_après... så kan jag hela tiden titta i en enda note o ha tillgång till omkring!
		detta gör jag i ny version

36.87	jag väntar lite med avant o après...
		det jag ska göra är att införa ett nytt fält

		i note har vi tre parametrar intensité, hauteur o position_archet
		vi flaggar oxo champ_temporel som vi ska döpa om till SON från proportionnelle... eftersom alla parametrar har sina egna "champ_temporel"..
		
		vi ska immédiatement sätta début o fin i "son" när vi översätter champ_temporel till en note!
		vi ska oxo införa en ny parameter, unité_notée som är noten som ska diviseras (kanske)
		då blir det så att formatera_notes delar upp unités_notée i unités_notée (här sammanfaller först en unité_notée:n med son
		calculer_notated_tremolo delar upp unités_notée i unités_notée
		o diviser_note jobbar på unités_notée för att se till att sista noten är en sextondel.

		hierarkin är alltså notes, som tillsammans blir en unité_notée som sammanfaller eller tillsammans blir en "son"
		
		det vill säga men rör aldrig "son", den bara förs vidare, på så sätt vet man var slutet o starten är av en son även om den 
		består av (tremolo) mängder av unités_notée som består av notes...

		huvuden o dynamik kommer alltid på en note som har en unité_notée fin samtidigt med en son o sin parameter...
		en slutton är en unité_notée fin på en note med noires 1/4...
		gör.
		
		gjort. fungerar bra. det är limpide! enfin. 
		så har jag lagt till note_précédente o note_suivante oxo...
		undrar om det inte will revolutionera lite?...

		dessutom har jag fått det att funka med legato dvs odelade unité_notée!... 
		det är glisset som måste se sig om för att hitta rätt med legatot.
		det ska ju bara sitta på début notes! o den sista legatot innan nåt annat ska diviseras ...
		finns nog andra oxo som behöver titta sig omkring...

		för att kunna ta bort liste o getliste o forme_réelle behöver du dirigera om traitements precis
		som i forme_proportionnelle - till package traitements som har en egen liste o getliste...!!

		börja oxo kolla på att göra om långa listor till vectorer!!

36.88	hade en liten kris eftersom position i millisecondes i tempo inte var samma i 36.74 o här i 36.88
		det visar sig att det beror på skillnader o avrundningfel som uppstår i calculer_millisecondes 
		o i millisecondes i tempo... (någonting..) där det finns (float framför resultaten . jag satte dit den 
		för att göra läsbara talen, men floaten gör avrundningsfel!!! väldingt väldingt små men nu när jag håller på med
		ljud o csound o millisekunder kan jag inte ha skillnader.
		dessa floats tog jag nu bort här i 36.88! KOLLA om du har floats i utilities paketet...!!!

		och sedan såg jag konstigheter i formaterade tempon!
		positionen i ticks i uppdelningen i note:s stämde inte (det var fel ticks i tempo-objektet!) 
		rätta!
		och ta för i helvete reda på hur det går till i rastrera dynamiskt!!!
		man fattar ju ingenting!
	
		utan floaterna är det samma !! i 36.74 och 36.88 puuh!
		
		vore bra att kunna visa el-stämmor i finale. typ bara rytmen, för att kunna kolla rastrering!!
		rastrering o tempoformatering!
	
		annars har du nu, xml, o el-stämmor!
		sen midi o cmn...

36.89	kollar nu vad? formatera tempos eller notated tremolo överallt?...
		skulle oxo vara bra om ett intrsument-el inte tog hänsyn till trémolo noté, legato etc etc.
		vi ska ju ändå inte dela noter etc. inte heller notera tremolo...
		
		klasser för instrument-instrument o instrument_el
		borde döpa om instrument till part? voix? partie? 

		har fixat så att window réelle fungerar (bara för violoncelle (instrument inte -el)...

		började istället med midi.
		som behöver sluttonen i en parameter...
		och tiderna. 
		ska lägga till sloter o objekt i paramètre objektet.
		gör detta i en ny version för att inte messa upp den här...

36.90	o då skulle jag döpa en slot till valeurs_paramètre, och då blir det logiskt att den gamla
		valeurs sloten (som visa début end de la note) kommer att heta valeurs_note
		den behöver alltså döpas om!
		gör det nu... (berör även windows réelle...

		Och!, trémolo_noté heter TRÉMOLO_MESURÉ !! !!! vitesse d'articulation
		spiccato, détaché, legato  façon_de_jouer
		techniques : pizz, arco, normal, 

		jag ska göra om unité_notée o sonore (o kanske införa note? det går ju inte men det skulle vara logiskt ??
		som är champ_temporels o då måste jag döpa om forme_réelle::champ_temporel (som innehåller niveau_inférieur
		och niveau_supérieur... objet_hiérarchique? till ngt annat.
		gör detta i en ny version...

36.91	jag ska även döpa om valeurs_progressives till progression vilket bättre visar på att detta visa progressionen av 
		parametern i fråga - eller champ_temporel:en...

		tog just bort hauteur_début_de_la_note_de_fin ur skriv_click_track. dessa sloter kommer inte att finnas o jag har ännu
		inte kommit fram till hur dessa ska skrivas.
		GLÖM INTE ATT KOMMA TILLBAKA HIT OCH RÄTTA NÄR SU HAR KOMMIT SÅ LÅNGT!!!

		diviser_note double cro!!!
		diviser_mesure_partielle

		jag döpte om forme_réelle::champ_temporel till part_de_partition...

		funkar så långt...
		fortsätter i en ny version

36.92	har fortsatt, grottar i klassstrukturen för parametrar/champtemporels...
		xml funkar igen
		fixar nu med midi.
		fortsätter i ny version...

36.93	så nu funkar midin oxo.
		det kanske är dags att gå vidare med att kunna välja trémolo_mesuré hastighet! döp om först!!
		kolla att clicktracken funkar!!!

		annars funkar nu
		xml
		midi
		view_réelle

36.94	Otroligt! det verkar som om jag har den första versionen som funkar med trémolo_mesuré!!
		Med allt förarbete väl gjort var det väldigt lite kvar. bara några funktioner som ledde rätt o lite filter
		föar att få bort andra articulationer o silencer... (om det är bara andra eller silencer...)
		sen gick det igenom o funkade! otroligt. jag skålar i jack daniels!
		man får genast lust att komponera med hastigheterna! vilket leder mig till nästa steg, att ha en slot som talar
		om hastigheten på trémolo_mesuré... gör alltså i proportionnelle! först...
		
		i ny version.
		du har oxo diviser_note double_cro att ta itu med...!
		o click track

		Och,, sonore behövs (faktiskt) det är den som ger millisecunder för jscsound::son!! som inte bryr sig om unité_notée
		trémolo_mesuré mm mm. som är representationer av sonore! o jscsound;:son är en annan representation! ha!
		
		ny version

36.95	du måste ju oxo kolla att trémolo_mesuré inte går långsammare än antal noter i mesure_partielle...
		och sen har du ju multihastigheter att ta itu med...
		o trémolo_mesuré som går över hela takten... hrm...

		nu först hastigheter i proportionnelle...

		hm, inte så lätt som man till förståne skulle tro. du skulle kunna säga att du ska sätta det inte alls i proportionnelle
		men i réelle precis som antal_blanche per mesure_partielle... 
		men, du skulle kunna vilja ha olika hastigheter per sonore (champ_temporel i proportionnelle)... o då måste du sätta detta
		i proportionnelle... du får då skicka med ett objekt som innehåller hastigheter för de olika taktarter den kommer att
		råka på... 1/2 3/8 3/4... typ.
		du kan tom leka här : snabb i 1/2 =7 inget 3/8 o jättelångasm i 3/4 = 4...hum
		o detta skulle du (de olika objekten) kunna välja med filter o critère (längd? brant? etc... hum 
		tex väldigt långsamt för branta vlcfraser. o snabba för inte branta... (branta är korta med stor skillnad)...
		
		hm, du skulle oxo RÄTTA formater tempos !!!!
		jag vet inte , men jag gör en ny version från 95 som blir det officiella med measured_tremolo...

36.96	så, funkar med trémolo_mesuré. fenast uppstår situationer.
		tex i 10:6 8delar finns det länger , not eller paus på 5/2 : 
		jag måste börja diviser_note som inte är en slutton! pauser o noter. 
		hade redan tuchat på detta i diviser mesure_partielle för att få bort halvnoter rena o punkterade i ett glissando 
		(utan huvud...) 
		ok...
		alltså , 36.96 funkar med valda hastigheter.
		ny version för nya diviser_note:s (pauses)

36.97	fungerar nu, med lite diviseringar på 'fin 'en_cours och 'début...
		la till en grej i xml som skriver ut rit eller acc (valet är inte gjort!) i finale, I samma text objekt!
		
		du borde kolla om det finns flera vitesse de trémolo_mesuré i en mesure_partielle... o då kanske lämna takten intakt
		Och då borde du ha på dina små hack-checkar :vérifier_unités_notée_avant o vérifier_unités_notée_après...
		
		tog bort sloterna ticks_total och ticks_jusque_la_note_de_fin...

		jag måste faktiskt ta itu med filtren som inte är bra!. jag ville tex välja objekt som hade trémolo_mesuré, o en difference mellan hauteur début o fin
		på nnn. detta går inte. 
		en idé, om jag i critère istället för att returnera endast ett t eller nil returnerade värdet? o sedan gjorde ett specialfall i profil eller i critère igen
		nästade critères...?

		jag tror jag hoppar på detta i en ny version


36.98	hm, jag har ramlat på en grej som verkar lysande. jag bäddar in en sorts lispkod i objekt som talar om om det är en ny parentes,
		en function eller ett argument.
		gjorde en bra grej i paris innan jag åkte på semester. 
		detta är här i 36.98 med klasserna groupe, func o arguments
		sedan har jag jobbat vidare under semestern o kommit fram till ännu bättre grejer som 
		är helt dynamiska...
		jag behåller nu 36.98 med faits saillants 46.98 projektet som modell för den version (finale) jag sparade o lysnade på innan jag åkte.
		detta för att kunna verifiera det nya jag kommit fram till som verkar kunna ersätta hela critère harveriet.
		jag ersätter detta med call, (c) func (f) o arg (a) i 36.99 o gör samtidigt ett nytt faits saillants projekt där alla critères är ersatta
		med c f a - kod...

36.99	nu har jag ersatt hela violoncelle prolongé:s critères med cfa-kod... jag evaluerade hela o gjorde xml-fil.
		detta gjorde jag oxo med 36.98 (denjag gjorde innan jag åkte iväg...) o sedan kollar jag skillnader mellan de 2 xml filerna i textwrangler
		o de var identiska. ta nu bort alla critères i violoncelle normal oxo Och i alla el-instrument!!! jobb!

		har tagit bort i alla utom de tre violoncelle_el2_0 2_1 o 2_2...
		de andra har inga critères...
		o violoncelle_el0 o 1 evaaluerar...
		när ajg gjort klart o kollat att det blir samma gör jag ny version o tar bort critères...

37.00	så, nu har jag berfriat hela faits saillants projektet från critères...
		o nu har jag tagit bort ur évaluer°profils alla évaluer_critère funktioner...
		o även en fil: index_jscs_champ.lisp som inte hade ngr callers...
		o dôpt om en fil med alla modul namn i parametrar till paramètres i st f utilitaires.!!
		
		bon, det går igenom... utan klassen critère oxo o utan
		
37.01	håller på att gå igenom de sista finaliser forme réelle funktionerna, gör om alla till string o ngra till capter paramètre
		kom till estimer gliss som blir en capter_paramètre grej, estimer_interpolation eller nåt. hur som helst, jag måste ju veta
		parameterns (hauteur, intensité eller position_archet) durée!... hm, de måste alltså oxo ha durée sloter... klass-tänk i ny version...
		
		ska hur som helst kolla att allt funkar som innan med särskilt millisecondes_en_tempo_totale (durée för sonore) som är omplacerad.
		vet inte vem som titta på den, just nu... son?
		vad jag kan se är de nya klasserna med både temps o valeurs en subklass till de befintliga...
		
		äh, det Är ju inte parametern det gäller (den kan ju vara uppdelad på flera unités_notées...) utan unité_notée!
		behöver inte göra om klasser alltså..? men det vore nog bra...
		
		som sagt. vi eg. note, unité_notée, sonore, o parametrarna hauteur, intensité, o position_archet. dessa måste veta sina slut
		o start eftersom de är oterade. det finns, eller kan finnas samma övergående parametrar i son, men där kan vi strunta i det eftersom vi 
		kn använda oss av de uträknade värdena. son är förresten values på sonore nivå.
		
		borde ha champ_temporel för note, unité_notée sonore hauteur intensité position_archet
		sedan valeurs för hauteur intensité position_archet o egentligen för alla son parametrar!!
		o då valeurs note, valeurs unité_notée, valeurs sonore o tom valeurs parameter... hm
		
		men nu funkar allt i denna version. måste göra ny klasstruktur i ny version...
		
		dessutom är värena ticks o millisecondes_en_tempo på toppnivå, värden som borde ligga i en champ_temporel på för note-nivå....

37.02	skulle titta lite på rasteriseringen, o passade på att städa ordentligt, med print kommentarer i finaliser forme réelle...
		fick en idé: I mesures partielles där de slutar eller startar samtidigt, inför en Paus. helt enkelt. jag hade idén att börja "ovanifr6n" 
		med en sextondel, men varför inte helt sonika gå som vanligt? schlapp, en halvnot, mot en paus o en fjärdedel (om vi startar)
		o en halvnot och en fjärdedel o en fjärdedelspaus (när vi slutar...)
		gör?
		däremot MÅSTE du ta kontrollen över rastreringen o varför det inte blir lika i olika konstellationer. det Är ohållbart som det är nu!
		du kan inte jobba i lugn o ro o vet aldrig hur det blir. o om du kommer tillbaka hittar du aldrig rätt igen!!!

		champ_temporel klasstruktur kanske inte är så helt fel iaf. du måste nämligen ha Ett (1) ställe att gå till för att skriva med capter_paramètre funktionen...!		
		estimer gliss "funkar" nu, men att uttrycka den i millisecunder är klumpigt eftersom man blandar in tempon...
		jag använder ticks istället... eftersom det är den "absoluta" längden men utan tempon...

		nu kollar jag i estimer_interpolation att parametern inte går utanför sonoren.
		dvs jag hade rätt. det är parameterns längd jag ska ha.
		o där ligger inga valeurs en temps...
		Jag kan köra vidare på detta nu men gör rätt till slut med nytt (tillägg) i klasseriet... o sedan capter_paramètre med sök på parametern! ATT GÖRA!

		kolla oxo sedan nothuven på slutnoten OM unité_notée är kort (i ticks då...) ATT GÖRA..

37.03	har gjort champ_temporel med inte valeurs men med valeurs_temporelles o sedan champ_temporel_valorisé som oxo har sloten
		valeurs_hors_temps
		o så gjorde jag då om estimer_paramètre som nu capter parameter o sedan skriver ett värde överallt. verkar funka. ska dubbelkolla imorgon 
		mot 37.02...
		csound är samma...
		funkar midin...?
		o så skriver jag in värden i sonore oxo o gjorde sloten valeurs_sonore så har jag alla nivåer...

		o nu funkar klicktracket oxo!!
		ta bort minimitid ifrån champ_temporel, ska bara finnas i champ_temporel_valorisé...

		jag tittade ju sen på rastreringen o man får helt enkelt fundera lite för att förstå. 
		det som händer är att jag tar den första o kolla den mot de andra.
		sedan tar jag den andra o kollar den mot de andra.
		sedan tar jag den tredje o kollar mot de andra. om den tredje är den sista är ju de andra redan kollade o kolliderar inte.
		alltså är den sista alltid orörd. däremot blir +ordningen inte som man skulle kunna tro : 
		exempel : om vi har alla tre på 2 '(2 2 2) units tar vi den första som då blir tre : '(3 2 2)
		sen kollar vi den andra som då får 4 '(3 4 2) 
		sen kollar vi den tredje som inte behöver flyttas o resultatet är alltså '(3 4 2) !
		om jag sedan lägger till låt säga tre elstämmor '(3 4 2  2 2 2)
		händer det saker även med de som redan är gjorda... i detta fall skulle det ju bli 
		(3 4 5 2 2 2)
		(3 4 5 6 2 2)
		(3 4 5 6 7 2)
		jag kan alltså inte spara den tredje orörd. det är Detta som måste ordnas
		du lägger till nya som kolla mot de gamla SOM INTE HAR RÄTT ATT ÄNDRAS
		typ:
		(3 4 2 2 2 2)
		(3 4 2 5 2 2)
		(3 4 2 5 6 2)
		(3 4 2 5 6 7)...

		igår den 8/9 kl 17.07 började jag på min thèse, o det första jag sprang på i koden var att jag måste döpa om 
		valeurs_else till valeurs_par_défaut...
		detta gör jag nu i en ny version...

37.04	evaluerat vc i faits_saillants med valeurs_par_défaut... verkar fungera som det ska.
		nu sprang jag på nya namn i tesen, durée_minimale_de_formes_inférieure. jag använder ju inte formes längre, de ska ju heta champ temporel.
		gör detta i en ny version

i den nya versionen jag ska göra 37.05 ska jag ta bort champ temporel mot instance formelle, i linje med namnen upptäcka i avhandlingen.
oxo : formes_entières ska heta corps_formel eftersom detta är formen proportionnella formen, som Innehåller continu hiérarchisé.
formes_partielles parties phrases cycles o notes blir sedan:
continu_hiérarchisé_niveau_1 continu_hiérarchisé_niveau_2 continu_hiérarchisé_niveau_3 continu_hiérarchisé_niveau_4 continu_hiérarchisé_niveau_5
detta speglar nu oxo äntligen skillnaden mellan formes_entières o de andra : formes_partielles etc... de är Inte av samma ordre!



37.041	måste vid tillfälle döpa om gril i gril_rythmique till grille...
		har nu börjat på clarinette_basse (26/1-2010) och måste snart implementera en avrundad version av (måste jag väl ?) trémolo_mesuré...
		detta blir ju i en ny version...
		UFF, och måste reda ut globalitet om instrument archet, instrument vent, auxiliares modules ? o instrument electro...!!!
		finns en mass i xml som titta efter archet, o i diviser temps o i calculer trémolo mesuré...

		
37.042	så, nu funkar calculer tremolo mesuré igen. med articulationer som du lägger in i objektet.
		men, diviser temps för spiccato är bruten sedan åtminstone 37.041
		måste upp med den igen!	
		gjorde en test nu iaf. o vc i faits saillants xml export är identiska i 37.041 o 37.042
		nu verkar spiccato vara uppe igen.
		nu måste jag hoppa på avrundning. 
		var ska det bestämmas ? cellon vill inte vara avrundad. klarinetten si...hm
		hittade fel oxo när jag jobbar om cellon efter jespers lyssning.
		articulations stegade fram även på silences!! rättat nu.
		
		måste faktiskt implementera en förra o nästa "son" eller "silence" a¨ven i proportionnelle.
		för att kunna söka bra 
		ny version
		
37.043	gjort.
		nu xml. snyggar till metronome texten. nu har jag ordnat så att den känner igen acc eller rit. 
		kvarstår poco acc... o poco rit...
		måste börja kolla upp instrumentklasserna... hrm. instrument, instrument_archet o instrument_el!!
		usch. ny version!
		hm, stor fråga.
		jag ska faktiskt börja kolla om jag inte kan rensa i modules ensemble courbés o allt vad det är...först.
		i ny version
		

		OCH jag måste snart oxo GÖRA OM tempo beräkningarna. det fanns ju FEL i dessa!! 
		inte göra ett stycke till med dessa!!!

37.044	har nu bara en module module_valeur. där ligger en seuil_de_interpolation som används av hauteur.
		alla el ensembler är nu samma.
		jag tryckte ut csoundscorefiler av el0_0 0_1 0_2 som är identiska med (det som låg där 37.041 filerna...
	
		ska jag göra ett försök att införa "ensembles" slot ? på så sätt har alla samma innehåll, det är sedan ensembles som har 
		underklasser med olika många ensembler i !!
		oso ny version

37.045	så (?). men sen ska vi ändra i réelle oxo. där ska vi ha 2 sorters noter (portée.) en med hauteur o dynamik
		o en annan typ med bara en parameter. den är för alla andra portées som msp mst, position hit o dit etc. 
		dessa har de toute façon inga dynamiker eller ska ens visa tuplets. (kan man gömma dem redan i xml ?)
		nu ska jag först kolla om man kan göra en funktion som juste avant finaliser drar igenom proportionnelle
		o sätter ensembles till nil i allt av typen "null".
		
		skulle döpa om index till module_index o gruppera ihop articulation type drapeau clef till en module_caractère....
		på så sätt är allt ihoplagt som rör tid o typ. sen kommer parametrarna... (i ensembles...)
		test detta i ny version...
		kommer att röra index som byter namn, o scriptet!! som kommer att bli ogiltigt! (igen... hur gör han, hedelin...?)
		
37.046	nu ligger allt i moduler.
		det visar sig att forme_entière inte är en formes som de andra. den har aldrig ngra parametrar !
		Men, den har tid (unités o nombre_de_formes_intérieures etc.. den har alltså module_durée
		Måste gör en klasshierarki där det finns tids_formes o sedan fulla formes...
		o sen kunde du ju döpa om de 5 nivaerna. du vet ju vad de ska heta...
		ny version

37.047	så, har instance_formelle som går ner till instance_temporelle forme_entière är en sån sen instance_paramètres 
		döp om till instance_paramètre!!
		döp om ensembles till paramètres
		nu forme_réelle!!
		där oxo note sen note_violoncelle som har sloten paramètres
		o i paramètres ligger hauteur intensité position_archet
		ny version

		massa namnomdöpningar...!

37.0491	jag har fått bort getliste ur réelle!! använder sen traitements precis som proportionnelle...
		Mycket Viktigt. Se till att den här versionen överlever!
		I instrument ; nu heter forme::forme_proportionnelle sloten alltså forme::corps_formel
		sloten forme::forme_réelle forme::partition
		
		nu ska jag prova att göra en instrument parameter type manager som ska sköta om utdelningen av parameter objekt.
		först i proportionnelle, sen traduire från proportionnelle till réelle, o sen ?
		ny version

37.0492	har gjort en forme::mettre_paramètres ... som tar hand om parameterobjektet.
		han ska nu fortsätta ta hand om det i översättningen.
		översättningen blir i ny version

37.0493	började lite redan i 92. nu har jag kommit till formatera notes i finaliser...
		översättaren känner igen intrumenten
		capter paramètres måste nu ha 2 case, ett för unité_notée o sonore o ett annat för hauteur intensité position_archet (paramètres)
		
37.0494	om man tittar på unité_notée o sonore, o de andra tidssloterna, kom jag på att jag ju ska göra en slot som heter note
		där tidsparametrarna ligger
		alltså 
		note : unité_notée : sonore
		då såg jag att sonore ju oxo är en unité
		alltså:
		note : unité_notée : unité_sonore  ;;bra!	
		sen kom jag på att detta är ju oxo paramètres !!
		skillnaden är att de andra hauteur osv är paramètre med champs_temporel_vlaorisé dvs med värden i (för hauteur intensité mm
		alltså kan jag lägga ALLA parametrar i objektet paramètre ! o sökningen blir p6 samma ställe dessutom!

		det har jag gjort. o till måstade jag göra en obtenir o écrire för det går bara inte att hålla reda på alla nivåer...
		o då kom jag med idén att platta ut lite...
		att lägga temporels o progression o temporels_valorisé (tror jag det är)
		på samma nivå. som speglar obtenir o écrire mieux och som slipper ha olika obtenir...
		jag har nu tagit mig ned till diviser note i finaliser
		jag tänkte prova att platta ut i en ny version...

37.0495	har plattat ut. fungerar bra! har kommit förbi diviser_note.
		ska byta ut alla tantolets mot n-olets
		gör detta i en ny version...

37.0496	är igenom. ska nu rensa i filerna o sen kolla el instrument
		ny version

37.0497	tar bort sloterna millisekunder i tempo... de ligger ju i 'note 'millisecondes 'durée...
		el-stämmorna ska ju inte ha parametrar. de enda parametrar de har är rytmiska för att räkna ut millisekunder...
		 
		formatera TEMPON!!! fel..
		nu är allt igenom. (inte cmn...)  har kollat xml o csd. de blir identiska med de som ligger som källor för faits_saillants...
		nu, formatera tempon!...
		ny version

37.0498	har nu kommit igenom hela faits_saillant som nu är helt kompatibel med denna version
		vill döpa om unité_sonore till unité_formelle
		vill döpa om (a 'formes) till (a 'instance)...

37.0499	har provat att köra hela rasket + faits_saillants genom textwrangler unité_sonore => unité_formelle
		o det går igenom med vc sen vcprolongé plus el0 o el2
		NU, formatera tempoobjekt...
		ny version


		

fixa till i grafiken oxo att man söker upp ett id i globale. i st f att ha hela skiten som kopierade objekt inne i fönstret...
		
		
	

att göra...:

i xml ser vi inte sluttempin i en takt (använder jag detta,? dvs får jag göra så här?)


gör numeriska artikulationer, ta bort 5 spara minst 3, eller procent?   50%... minst 1 unit kvar...GÖR detta som spiccato
som INTE är en articulation i proportionnelle!!! det kopmmer senare o du tar bort ett fixt antal sextondelar...!
gör spiccato_8 = bort 8 sextondelar (hur många ska man spara?....)uff

gör så att *midicent_offset* i form grafiken en är dynamisk beroende på hur många instrument man tittar på... (hänger lite på oxo strorleken på siffrorna...  om man vill se dem eller inte...
gör samma offset layout i réelle grafik...
fixa tremolo oberoende av tempon simulation av trémolon icke meusré...!

