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Ikhtisar

Hidup Drumming ini Trek lagu Rhythm -download
dan bermain menggunakan aplikasi ini.

trek Anda disajikan sebagai meja. Anda dapat
menentukan trek baru dengan menekan tombol
'+'Tombol atau mengubah trek dengan menyentuh pada
kata-kata dari trek.

Flick trek kiri untuk menghapus atau mengubah urutan
trek menggunakan 'Edit'Tombol dan menyeret entri
tabel ke posisi baru.

Puncak

setlists

Tabel ini dikelompokkan ke dalam 'setlists'. Sebuah
setlist adalah daftar memerintahkan trek. Gunakan
setlists untuk situasi yang berbeda di mana Anda
bermain trek Anda, mungkin berlatih dengan kelompok-
kelompok yang berbeda, atau untuk pertunjukan. Setlist
ini dipimpin oleh daerah menunjukkan nama dan
beberapa tombol. Trek dapatdireorganisasi dalam setlist



dengan kembali menggunakan 'Edit'Tombol dan menyeret. Tekan 'Bermain'Untuk memainkan 
seluruh setlist sama dengan kesenjangan antar-lagu yang Anda tetapkan. Mengkonfigurasi panjang 
kesenjangan ini dan nama setlist dengan menekan 'Konfigurasi'. Anda dapat menghapus setlists 
kosong dengan menekan 'menghapus'Dan membuat yang baru dengan menekan'Baru'.
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mengelola Trek

Trek yang diduplikasi dengan menekan 'Duplikat'. duplikat yang kemudian dapat diseret ke posisi 
lain, mungkin ke setlist lain.

definisi track (nama dan konfigurasi) dapat dibagi dengan Trek lagu Rhythm masyarakat dengan 
menekan 'Bagikan'Tombol. salinan ini nama itu dan konfigurasi ke server kami yang akan 
digunakan oleh orang lain mencari nama yang sama untuk mengambil SongForm atau konfigurasi 
penuh detail.
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bermain Trek

Trek siap untuk bermain ketika status di atas nama mereka
'Siap'Dan simbol bermain segitiga hijau ditampilkan. Tekan
bermain segitiga hijau untuk memutar lagu. Anda kemudian
akan melihat halaman yang mirip dengan yang satu ini:

Halaman ini menggunakan latar belakang diredam untuk
menghindari silau ketika Anda berlatih dan melakukan. Ada
biasa pemain kontrol dan juga dua aspek khusus:

Kontrol kecepatan: audio dapat melambat sedikit, atau
dipercepat. Kontrol untuk ini diungu, Dan kecepatan asli dan
disesuaikan ditampilkan. kualitas audio menderita jika
kecepatan melambat terlalu banyak sehingga terbatas pada
92% dari kecepatan yang tercatat asli; kualitas audio tidak
menderita banyak pada yang melesat hingga apapun hingga
dua kali lipat kecepatan aslinya.

Melacak Kemajuan Bar: Kemajuan file audio ditampilkan
seperti yang dimainkan dan itu dipartisi menjadi bagian-bagian
dari pengenalan, diidentifikasi dengan '<', Mengulangi chorus,
dan suatu akhir, diidentifikasi dengan '>'. Chorus diidentifikasi
sebagai 'p' untuk yang pertama, 'M'Untuk Tengah dan'tk'
untuk terakhir.

Puncak



Jumlah Downloads

Hidup Drumming memasok dipesan lebih dahulu Anda Trek lagu Rhythmmelalui download. 
Jumlah trekyang dapat didownload terbatas alokasi yang disediakan dengan aplikasi yang dibeli, 
yang dapat diisi ulang kemudian melalui Pembelian In-App dengan menekan 'topUp'. Jumlah 
download tersisa ditunjukkan pada tabel di footer setiap setlist dan dikurangi untuk setiap sukses 
men-download. Ketika Nilai ini mencapai nol (0) download lebih lanjut tidak akan menyelesaikan 
dan status mereka bukan akan ditampilkan sebagai 'Tangguhan'.
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Membuat Trek

Ketika Anda baik membuat baru, atau menggantikan
yang ada, melacak Anda akan disajikan dengan halaman
di atas untuk memilih kedua

1. SEBUAH irama yang akan digunakan untuk
melacak Anda, dan

2. SEBUAH Form lagu untuk digunakan.
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Memilih Rhythm

Untuk membantu pemilihan irama, Pertama pilih itu
meter, misalnya, 4/4. maka itu merasa, misalnya, 
Even8th. Ini membatasi daftar irama yang ditampilkan
hanya mereka yang memiliki bahwa meter dan nuansa
itu.

Kemudian kategori irama dapat dipilih, misalnya, Jazz. 
Sub-ritme sekarang harus dipilih, misalnya. Sikat Jazz.
dan kemudian akhirnya tempo dan instrumentasi. mari
kita katakan, 120 dan Kuas-sendiri. yang berarti sikat
hanya akan digunakan; “kuas; Hi-hat” berarti sikat
mendominasi dengan hi-topi hanya pada 'B' bagian.
Sebuah sampel audio singkat akan diberikan dariSikat
Jazz ritme untuk membantu seleksi Anda.
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Memilih SongForm yang

Empat aspek bentuk musik keseluruhan lagu Anda dipilih,



1. pertama, yang Form Lagu yang mendasari, mengatakan 32.A1A2 yang berarti bentuk 32-
bar yang terdiri dari dua bagian dengan panjang yang sama tidak menjadi jembatan; Kalau 
tidak,24.AAB berarti bentuk 24-bar yang terdiri dari tiga bagian panjang yang sama 
dengan ketiga ( 'jembatan' atau bagian 'B') yang berbeda dari dua yang pertama,

2. kedua, Jumlah bar untuk pengenalan, misalnya, 8-Barmenunjukkan 8 bar pengantar; Kalau
tidak,tak satupun, Akan menunjukkan diperkenalkan untuk dimainkan,

3. ketiga, Jumlah mengulangi dari paduan suara, yang berarti mengulangi dari Form Lagu 
yang mendasari (sini 32.A1A2), sebagai contoh, '3',

4. keempat, Jumlah bar untuk akhir, misalnya, 8-Bar, Menunjukkan 8 bar berakhir; Kalau 
tidak,tak satupun akan menunjukkan tidak ada akhir untuk dimainkan.
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Formulir Lagu pengguna-didefinisikan

Sebagai alternatif untuk memilih dari daftar Bentuk
Lagu yang mendasari, satu dapat membuat sendiri 
mendasari Form Lagu yang ditetapkan
penggunadengan menekan tombol 'compose' (gambar
kotak dengan pensil di dalamnya). Tombol ini
menampilkan layar ini.

Di sini, empat bagian berturut-turut dari SongForm
ditetapkan pengguna dapat dimasukkan, masing-masing
dengan jumlah mereka sendiri berulang (LHS kotak
pada setiap baris). Masing-masing dari empat bagian
didefinisikan oleh daftar nomor masing-masing
menunjukkan jumlah bar di bagian. Angka-angka ini

dipisahkan oleh baik '|' atau '/' simbol. '/'Mendahului
bagian jembatan. Skema ini menyediakan banyak
peluang untuk menentukan SongForm Anda sendiri.
Tidak semua dari empat bagian harus digunakan; hanya
meninggalkan kosong yang tidak diperlukan.
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Mencari Lagu

Setelah Anda memasukkan nama trek Anda, Anda
dapat mencari definisi yang ada lagu Anda sedang
bersama oleh Hidup Drumming dengan nama itu
dengan menekan pencarian (kaca pembesar) ikon. Jika
ada salah satu definisi SongForm atau definisi track
seluruh, maka akan ditemukan dan halaman Anda
diperbarui dengan itu.
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sumber

1. situs Drumming hidup di http://alive-drumming.org

2. Hidup Drumming Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) di http://alive-drumming.org/faq

3. Hidup Drumming ini, Trek lagu Rhythm halaman produk, termasuk video di http://alive-
drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/

4. Forum untuk aplikasi di http: //forums.alive-drumming.org
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