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ภาพรวม

 ยงมชวตอยของกลอง  เพลงเพลงจงหวะ จะมการ
 ดาวนโหลดและเลนโดยใช app น

 เพลงของคณจะถกนเสนอเปนตาราง คณสามารถ
 กหนดตดตามใหมโดยการกด '+  ปมหรอ 'เปลยนแทรค

โดยการสมผสกบถอยคของแทรค

ปดตดตามทางดานซายเพอลบหรอเปลยนแปลงคสง

 ของแทรคโดยใช 'แกไขปมและลากเขาตารางไปยง
ตแหนงใหม

ดานบน

setlists

 ตารางจะแบงออกเปน 'setlists' ลสทเปนรายการสงซอของ
  แทรค ใช setlists สหรบสถานการณทแตกตางกนทคณ

เลนเพลงของคณอาจจะฝกกบกลมทแตกตางกนหรอ
 สหรบการแสดง ลสทเปนหวหนาโดยมพนทการแสดงชอ

 และปมบางอยางของมน แทรคทสามารถการปรบ
  โครงสรางองคกร ภายในลสทโดยอกครงโดยใชท

'แกไข   ปมและลาก กด 'เลน'การเลนลสททงรวมกบชอง
  วางระหวางแทรคทคณกหนด กหนดคาความยาวของชองวางนและชอลสทโดยการกด 'กหนด



คา'  คณสามารถลบ setlists  วางเปลาโดยการกด 'ทน  และสรางขนใหมโดยการกด 'ใหม'
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การจดการเพลง

 เพลงจะซกนไดโดยการกด 'ซ' ซอาจจะถกลากเขาไปในตแหนงอนอาจจะเขาไปในลสทอน

 คนยามของแทรก (ชอและการกหนดคาของมน)  สามารถใชรวมกนกบ เพลงเพลงจงหวะ ชมชนโดย
 การกด 'หน'  ปม สเนานชอของมนและการตงคาไปยงเซรฟเวอรของเราทจะนมาใชโดยคนอนคนหา

 ชอเดยวกนกบทจะดง SongForm หรอเตมรปแบบรายละเอยดการกหนดคาของ
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เลนเพลง

 เพลงมความพรอมทจะเลนเมอสถานะเหนอชอของพวกเขาคอ
'พรอมแลว'  และสญลกษณเลนสามเหลยมสเขยวจะแสดง กด

 สามเหลยมเลนสเขยวเพอเลนแทรค แลวคณจะเหนหนาคลายกบ
น:

หนานใชพนหลงเงยบเพอหลกเลยงแสงจาเมอคณมการฝกและ
 การแสดง มการควบคมการเลนตามปกตและยงมสองดานเปน

พเศษ:

ควบคมความเรว: เสยงอาจจะชะลอตวลงเลกนอยหรอเรง
 ความเรวขน การควบคมของเรองนอยในสมวงและความเรวเดม

 และปรบจะแสดง คณภาพเสยงทไดรบความทกขถาความเรวจะ
   ชะลอตวลงมากเกนไปจงถก จกด ไวท 92% ของความเรวท

 บนทกไวเดม คณภาพเสยงทไมประสบมากในการทจะถกเรง
ความเรวขนเพออะไรถงสองเทาของความเรวเดม

ตดตามความคบหนาบาร: ความคบหนาของไฟลเสยงทแสดง
เปนมนมการเลนและจะมการแบงออกเปนสวนของการแนะน

 ระบกบ '<'  ซนะจะและตอนจบทระบกบ '>'  นะจะถกระบวาเปน
'1  สหรบครงแรก 'M'กลางและ'ยสหรบลาสด
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จนวนการดาวนโหลด

 ยงมชวตอยกลองซพพลาย bespoke  ของคณ เพลงเพลงจงหวะ  ดาวนโหลดผาน จนวนของแทรคท
   สามารถดาวนโหลดไดถก จกด ไวทจดสรรใหกบแอปทซอซงสามารถเตมภายหลงผานการซอ In-

App  โดยการกด 'เตม'. จนวนการดาวนโหลดทเหลอจะแสดงในตารางทสวนทายของแตละลสทและ
 เปน decremented   สหรบแตละทประสบความสเรจในการดาวนโหลด เมอคานถงศนย (0) 



 ดาวนโหลดตอไปจะไมสมบรณและสถานะของพวกเขาแทนจะแสดงเปน 'รอการตดบญช'
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การสรางเพลงของคณ

  เมอคณสรางใหมหรอ แทนท ทมอยตดตามคณจะมหนา
ขางตนเพอเลอกทงสอง

1. จงหวะ   เพอใชในการตดตามของคณและ

2. แบบฟอรมเพลง   เพอนไปใช
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การเลอกจงหวะ

 เพอชวยในการเลอกของ จงหวะกอนอนใหเลอกมนเปน
 เมตรยกตวอยางเชน 4/4,  แลวกรสกวายกตวอยางเชน

Even8th.  น constrains รายการจงหวะทแสดงเฉพาะผทม
เมตรและความรสกวา

 แลวหมวดหมของ จงหวะ  สามารถเลอกไดยกตวอยางเชน
แจส. ยอยจงหวะในขณะนจะตองมการเลอกตวอยาง, แป
รงแจส, และแลวในทสด จงหวะ และ การประพนธดนตร. 
ใหเราพดวา 120 และ แปรงอะโลน, ซงหมายความวา
แปรงจะถกใช; “แปรง; Hi-หมวก” จะหมายถงการแปรง

 ทกขยาก Hi-  หมวกเฉพาะในสวน 'B' ตวอยางเสยงสนจะได
รบของแปรงแจส จงหวะทจะชวยใหการเลอกของคณ
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 เลอก SongForm

สดานของรปแบบดนตรเพลงของคณโดยรวมมการเลอก

1. เปนครงแรก  ท เพลงแบบพนฐาน,  พด 32.A1A2  ซงหมายความวารปแบบท 32 บารประกอบ
ดวยสองสวนความยาวเทากนทงเปนสะพาน; อกวธหนงคอ 24.AAB  จะหมายถงรปแบบท 24 

 บารประกอบดวยสามสวนความยาวเทากนกบทสาม (  ก 'สะพาน'  หรอ 'B' สวน) ความแตกตาง
จากสองครงแรก

2. ทสอง  จนวนบารสหรบการแนะนตวอยางเชน 8-Bar  บงบอกถง 8 บารของการแนะน; อก
วธหนงคอNone จะบงบอกถงไมมการแนะนทจะเลน

3. ทสาม  จนวนซของการขบรองทมความหมายซของ เพลงแบบพนฐาน (  ทน 32.A1A2), 
ตวอยางเชน, '3'



4. ทส  จนวนบารสหรบตอนจบยกตวอยางเชน 8-Bar  แสดงใหเหน 8 แทงสนสด; อกวธหนง
คอNone จะระบไมมตอนจบทจะเลน
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เพลงแบบทผใชกหนด

 ในฐานะทเปนทางเลอกในการเลอกจากรายชอท รปแบบ
เพลงตนแบบ  หนงสามารถสรางตวของตวเอง ทผใช
กหนดพนฐานแบบเพลง  โดยการกดปม 'เขยน' (ภาพ
ของกลองดวยดนสอในนนท) นนขนหนาจอน

 ทนสสวนตอเนองของ SongForm ทผใชกหนดสามารถ
 ปอนแตละคนมจนวนของพวกเขาเองซ (LHS กลองใน

แตละบรรทด) แตละแหงทสสวนจะถกกหนดโดย
รายการของตวเลขแตละระบจนวนของบารในสวนท

 ตวเลขเหลานจะแยกออกจากกนโดยทง '|'  หรอ '/' 
สญลกษณ. '/'  แจวสวนสะพาน โครงการนใหมากโอกาสท

 จะกหนด SongForm  ของคณเอง ไมทงหมดของสสวน
จะตองมการใช; เพยงแคปลอยวางเปลาเหลานนไม
จเปนตองใช
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กลงหาเพลง

เมอคณไดปอนชอของแทรคของคณคณสามารถคนหา
ความหมายทมอยของเพลงของคณจะถกใชรวมกนโดย

 ยงมชวตอยกลองภายใตชอโดยการกดปมคนหา (แวน
ขยาย)   ไอคอน หากมทงความหมาย SongForm หรอ
ความหมายทแทรคทงหมดกจะพบและหนาของคณ
อปเดตกบมน
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ทรพยากร

1.  เวบไซตกลองทยงมชวตอย http://alive-drumming.org

2.  ยงมชวตอยกลองคถามทพบบอย (FAQ)  ท http://alive-drumming.org/faq

3.  ยงมชวตอยกลองของ  เพลงเพลงจงหวะ  หนาผลตภณฑรวมถงวดโอท http://alive-
drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/

4.  ฟอรมสหรบ app  ท http: //forums.alive-drumming.org
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