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Yleiskatsaus

Alive Drumming n Song rytmiraitoja ladataan ja
pelataan tällä sovelluksella.

Kappaleet esitetään taulukossa. Voit määrittää uuden

kappaleen painamalla "+"-painiketta tai vaihda raidan
koskettamalla sanamuodosta radan.

Flick radan vasemmalle poistaa tai muuttaa raitojen
järjestystä käyttämällä "Muokata"-painiketta ja
vetämällä taulukon merkinnän uuteen paikkaan.

ylin

SetLists

Taulukko on ryhmitelty 'SetLists'. Setlist on järjestetyn
listan kappaleista. Käytä SetLists eri tilanteisiin, joissa
soittaa kappaleita, ehkä harjoitellaan eri ryhmiä tai
esityksiin. Setlist johtaa alue osoittaa sen nimi ja
nappeja. Kappaleet voivat ollauudelleen sisällä Setlist
mennessä uudelleen käyttämällä "Muokata"-painiketta
ja vetämällä. Lehdistö 'pelata"Pelata koko Settilista



yhdessä jäljen välinen kuilu, joka annat. Määrittää pituus tämän aukon ja Settilista nimi painamalla 
"Määritä'. Voit poistaa tyhjiä SetLists painamalla "poistaa'Ja luoda uusia painamalla'Uusi'.
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Kappaleiden hallinta

Kappaleet ovat päällekkäisiä painamalla "Monistaa'. Kaksoiskappale voidaan sitten vetää toiseen 
asentoon, ehkä toiseen Setlist.

Raidan määritelmä (sen nimi ja konfiguraatio) voidaan jakaa Song rytmiraitoja yhteisöä 
painamalla "Jaa"-painiketta. Tämä kopioi sen nimi ja kokoonpanon meidän palvelimia voidaan 
käyttää muiden etsimistä, että samanniminen noutaa SongForm tai täysi asetukset 
yksityiskohtaisesti.

ylin

Raitojen

Kappaleet ovat valmiita pelaamaan, kun tila yläpuolelle nimi
onValmis"Ja vihreä pelata kolmio näkyy. Paina vihreää pelata
kolmio pelata radalla. Tämän jälkeen näet sivun samanlainen
kuin tämä yksi:

Sivulla käyttää vaimennettu taustalla välttää häikäisyä, kun
harjoitellaan ja suorittaa. On tavallista pelaaja hallitsee myös
kaksi erityistä seikkaa:

Nopeuden säätö: Ääntä voidaan hidastui hieman eli
nopeutetaan. Säätimet tätä ovatvioletti, Ja alkuperäinen ja
säädetty nopeus on esitetty. Äänen laatu kärsii, jos nopeus on
hidastunut liikaa, jotta se on rajoitettu 92% alkuperäisestä
nauhoitusnopeuden; Äänenlaatu ei kärsi paljon on nopeuttanut
mitään jopa kaksinkertainen alkuperäiseen nopeuteen.

Seuraa Etenemispalkki: Edistymistä äänitiedosto näkyy se
soitetaan, ja se on jaettu osiin käyttöönoton, symboliksi
merkitään "<'Toistaen kuoroja ja lopputekstit symboliksi
merkitään ">'. Kuoro tunnistetaan "1'First,'M'Lähi
ja'Kää"Viimeiseksi.
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Lukumäärä Lataukset

Elossa Rummutus toimittaa kahdensuuntaisen Song rytmiraitojaLadattavissa. Kappaleiden 
määränjoita voidaan ladata rajoittuu määräraha mukana app ostettu, jota voidaan täydentää 



myöhemmin kautta sisäisiä ostoksia painamalla "täydentää'. Latausten määrä jäljellä näkyy pöytä 
alatunnisteeseen jokaisen settilista ja pienennetään jokaisen onnistuneen ladattavaksi. Kun tämä 
arvo on nolla (0) lisäksi lataukset ei voi suorittaa ja niiden tila sen sijaan näkyy nimellä 
"Laskennalliset'.
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Creating Your kappaleet

Kun joko luoda uuden, tai korvata olemassa, seurata
sinulle esitetään edellä sivun valita sekä

1. rytmi   käytettävän jälkesi, ja

2. Song Form   käytettäväksi.
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Valitseminen Rhythm

Tukea valinta rytmi, Ensin valita se mittari, esimerkiksi 
4/4, niin se on sitä mieltä, esimerkiksi, Even8th. Tämä
rajoittaa luetteloa rytmien näytetään vain ne, joilla on,
että mittari ja se tuntuu.

Sitten luokkaan rytmi voidaan valita, esimerkiksi, Jazz. 
Osa-rytmi nyt tulee valita, esimerkiksi, jazz Harja, ja
sitten lopuksi tempo ja instrumentit. sanokaamme, 120 ja
Harjat-alone, mikä tarkoittaa sitä, harjat vain aiotaan
käyttää; ”harjat; Hei hattu” merkitsisi harjat
vallitseva hi-hatut vain B-osaan. Lyhyt ääninäyte
annetaan, ettäjazz Harja rytmi tukea oman valinnan.
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Valitseminen SongForm

Neljä näkökohtia oman kappaleen yleistä musikaalisen valitaan,

1. ensimmäinen, The taustalla Song Form, sanoa 32.A1A2 mikä tarkoittaa 32 bar, joka 
käsittää kaksi samanpituisia osaan ei ole silta; Vaihtoehtoisesti24.AAB merkitsisi 24 bar, 
joka käsittää kolme yhtä pitkät osat kolmannen ( 'siltana' tai 'B' osa) on erilainen kuin kaksi 
ensimmäistä,

2. toinenLukumäärä kaltereiden johdannon, esimerkiksi 8-Barilmaisee 8 baaria 
käyttöönottopäivä, VaihtoehtoisestiEi mitäänOsoittaisi ei esittelyjä soitetaan,



3. kolmasMäärä toistojen kuoro, eli toistot taustalla Song Form (tässä 32.A1A2), 
esimerkiksi, '3',

4. neljäsLukumäärä kaltereiden lopputekstit esimerkiksi 8-BarOsoittaen 8 baaria 
lopettamiseksi; VaihtoehtoisestiEi mitään osoittaisi ei pääty koskaan pelataan.

ylin

Käyttäjän määrittämät Song Form

Vaihtoehtona valitsemalla luettelosta taustalla Song
lomakkeet, voi luoda oman käyttäjän määrittämiä
taustalla Song Formpainamalla 'säveltää' -painiketta
(kuva laatikon kynällä siihen). Tämä tuo tämän näytön.

Täällä, neljä peräkkäistä osaa käyttäjän määrittämiä
SongForm voidaan syöttää, joista jokaisella on oma
toistojen lukumäärä (vasen asteikko laatikko jokaisella
rivillä). Kukin neljästä osasta on määritetty luettelo
numeroiden joista kukin osoittaa useita baareja osan.
Nämä numerot erotetaan joko "|' tai "/"Symboli.
'/"Edeltää siltaosan. Tämä järjestelmä tarjoaa paljon
mahdollisuuksia määritellä omia SongForm. Etteivät
kaikki neljä osaa on käytettävä; jätä tyhjäksi näitä ei
tarvita.
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Etsiminen Song

Kun olet antanut nimen raidalla voit hakea olemassa
olevaa määritelmää oman kappaleen tehtävät jaetaan
Alive Drumming tällä nimellä painamalla etsintä
(suurennuslasi) -kuvaketta. Jos on joko SongForm
määritelmää tai kokonaisen kappaleen määritelmän, se
löytyy ja sivusi päivitetään sitä.
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voimavarat

1. Elossa Drumming verkkosivuilla osoitteessa http://alive-drumming.org

2. Elossa Rummutus Usein kysytyt kysymykset (FAQ) osoitteessa http://alive-
drumming.org/faq

3. Elossa Rummutus n, Song rytmiraitoja tuotteen sivulle, kuten videoita http://alive-
drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/
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4. Foorumeja sovellusta http: //forums.alive-drumming.org
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