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ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Alive Drumming της Κομμάτια τραγούδι Rhythm Τα κατεβάσει και παίζεται με αυτό το app.
Τα κομμάτια σας παρουσιάζονται ως ένα τραπέζι. Μπορείτε να ορίσετε ένα νέο κομμάτι πατώντας
το πλήκτρο "+«Κουμπί ή να αλλάξετε ένα κομμάτι πατώντας στο γράμμα του κομματιού.
Flick το κομμάτι αριστερά για να το διαγράψετε ή να αλλάξετε τη σειρά των κομματιών με χρήση
του "Επεξεργασία«Κουμπί και σύρετε την καταχώρηση πίνακα σε μια νέα θέση.
Μπλουζα

setlists
Ο πίνακας ομαδοποιούνται σε «setlists». Ένα setlist είναι μια
διατεταγμένη λίστα των κομματιών. Χρησιμοποιήστε setlists
για τις διάφορες καταστάσεις όπου μπορείς να παίξεις τα
κομμάτια σας, ίσως εξάσκηση με διαφορετικές ομάδες, ή για
παραστάσεις. Το setlist διευθύνεται από μια περιοχή που
δείχνει το όνομά του και ορισμένα κουμπιά. Τα κομμάτια
μπορεί να είναιαναδιοργάνωσε εντός του setlist με την εκ νέου
χρήση του 'Επεξεργασία«Κουμπί και σύρσιμο. Πατήστε
'Παίζω«Για να παίξει ολόκληρο το setlist μαζί με ένα χάσμα
μεταξύ κομμάτι που έχετε αντιστοιχίσει. Διαμορφώστε το
μήκος αυτού του χάσματος και το όνομα setlist πατώντας
"Διαμορφώστε». Μπορείτε να διαγράψετε άδειο setlists
πατώντας 'delΚαι τη δημιουργία νέων πατώντας "Νέος».
Μπλουζα

Διαχείριση Tracks
Τα κομμάτια αναπαράγονται πατώντας "Αντίγραφο». Το
αντίγραφο μπορεί στη συνέχεια να συρθεί σε μία άλλη θέση,
ίσως σε ένα άλλο setlist.
Ο ορισμός του κομματιού (το όνομα και τη διαμόρφωση του) μπορεί να μοιραστεί με το Κομμάτια
τραγούδι Rhythm κοινότητα πατώντας το "Μερίδιο"Κουμπί. Αυτό αντιγράφει το όνομά του και
τη διαμόρφωση στους διακομιστές μας που πρέπει να χρησιμοποιούνται από άλλους που ψάχνουν
για το ίδιο όνομα για να ανακτήσετε SongForm ή πλήρη διαμόρφωση λεπτομέρειες.
Μπλουζα

Αναπαραγωγή κομματιών
Κομμάτια είναι έτοιμοι να παίξουν, όταν η κατάσταση πάνω
από το όνομα τους »ΕτοιμοςΚαι το πράσινο σύμβολο
παιχνιδιού τρίγωνο εμφανίζεται. Πατήστε το πράσινο παιχνίδι
τρίγωνο για να παίξει το κομμάτι. Στη συνέχεια θα δείτε μια
σελίδα παρόμοια με αυτή:
Η σελίδα χρησιμοποιεί μια υποτονική υπόβαθρο για να
αποφευχθεί η αντηλιά, όταν είστε εξάσκηση και την εκτέλεση.
Υπάρχουν οι συνήθεις έλεγχοι παίκτη και επίσης δύο ειδικές
πτυχές:
Ελεγχος ταχύτητας: Ο ήχος μπορεί να επιβραδυνθεί
ελαφρώς, ή επιτάχυνε. Οι έλεγχοι για το σκοπό αυτό είναιμωβ,
Και το πρωτότυπο και προσαρμοσμένο ταχύτητας
εμφανίζεται. Η ποιότητα του ήχου υποφέρει εάν η ταχύτητα
επιβραδύνεται πάρα πολύ, ώστε να περιορίζεται στο 92% του
αρχικού καταγράφηκε ταχύτητα? Η ποιότητα του ήχου δεν
υποφέρει πολύ για να επιταχύνεται σε τίποτα μέχρι να
διπλασιάσει το αρχικό ταχύτητα.
Παρακολουθήστε Progress Bar: Η πρόοδος του αρχείου
ήχου εμφανίζεται ως παίζεται και διαμερίζεται σε τμήματα της
εισαγωγής, τα οποία προσδιορίζονται με μια "ε»,
Επαναλαμβάνοντας ρεφρέν, και τέλος, ταυτίζεται με μια "κ».
Οι χορωδίες που προσδιορίζονται ως «π«Για την πρώτη,»Μ«Για τη Μέση και την»τ' Για το
τέλος.
Μπλουζα

Αριθμός Downloads
Alive Drumming παρέχει παραγγελία σας Κομμάτια τραγούδι Rhythmμέσω της λήψης. Ο
αριθμός των κομματιώνότι μπορείτε να κατεβάσετε περιορίζεται σε μια κατανομή που προβλέπεται
με την εφαρμογή αγόρασε, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί αργότερα με In-App Αγορές πατώντας
'Ανανέωση». Ο αριθμός των λήψεων που απομένουν εμφανίζεται στον πίνακα στο κάτω μέρος
της σελίδας του κάθε setlist και μειώνεται για κάθε επιτυχημένη λήψη. Όταν αυτή η τιμή φτάσει
στο μηδέν (0) περαιτέρω λήψεις δεν θα ολοκληρωθεί και το καθεστώς τους αντ 'αυτού θα πρέπει να
εμφανίζονται ως "Αναβαλλόμενος».
Μπλουζα

Δημιουργία ίχνη σας
Όταν είτε να δημιουργήσετε ένα νέο, ή αντικαθιστώ ένα υπάρχον, κομμάτι που παρουσιάζονται με
την παραπάνω σελίδα για να επιλέξετε και τα δύο

1. ΕΝΑ ρυθμός που θα χρησιμοποιηθεί για την
διαδρομή σας, και
2. ΕΝΑ Φόρμα τραγούδι για να χρησιμοποιηθεί.
Μπλουζα

Επιλογή του ρυθμού
Για να βοηθηθεί η επιλογή του ρυθμός, Επιλέξτε πρώτα
είναι μέτρο, για παράδειγμα, 4/4, τότε είναι αίσθηση, για
παράδειγμα, Even8th. Αυτό περιορίζει τη λίστα των
ρυθμών που εμφανίζεται μόνο σε εκείνους που έχουν ένα
τέτοιο μέτρο και ότι η αίσθηση.
Στη συνέχεια, η κατηγορία των ρυθμός μπορεί να
επιλεγεί, για παράδειγμα, Τζαζ. Η υπο-ρυθμός πρέπει
πλέον να επιλεγεί, για παράδειγμα, Βούρτσες Jazz,
και τελικά η ρυθμός και ενοργάνιση. ας πούμε, 120 και
Βούρτσες-alone, που σημαίνει βούρτσες θα
χρησιμοποιηθούν μόνο? «Βούρτσες; Hi-hat» θα
σήμαινε βούρτσες κυριαρχεί με hi-καπέλα μόνο στα
τμήματα «Β». Ένα σύντομο ηχητικό δείγμα θα πρέπει να
παρέχονται από τοΒούρτσες Jazz ρυθμό για να
βοηθήσει την επιλογή σας.
Μπλουζα

Επιλογή του SongForm
Οι τέσσερις πτυχές της συνολικής μουσικής φόρμας του τραγουδιού σας επιλεγεί,

1. πρώτα, ο υποκείμενη Μορφή Song, λένε 32.A1A2 πράγμα που σημαίνει μια φόρμα 32-bar
το οποίο περιλαμβάνει δύο τμήματα ίσου μήκους ούτε να είναι μια γέφυρα?
Εναλλακτικά,24.AAB θα σήμαινε μια φόρμα 24-bar που αποτελείται από τρία τμήματα
ίσου μήκους με το τρίτο ( «γέφυρα» ή τμήμα «Β») είναι διαφορετικό από τα δύο πρώτα,
2. δεύτερος, Ο αριθμός των ράβδων για μια εισαγωγή, για παράδειγμα, 8-Barυποδεικνύοντας
8 bars εισαγωγής? Εναλλακτικά,Κανένας, Θα έδειχνε καμία εισαγωγή για να παιχτεί,
3. τρίτος, Ο αριθμός των επαναλήψεων του χορού, που σημαίνει επαναλήψεις του υποκείμενη
Μορφή Song (εδώ 32.A1A2), για παράδειγμα, '3»,
4. τέταρτος, Ο αριθμός των ράβδων για ένα τέλος, για παράδειγμα, 8-Bar, Υποδεικνύοντας 8
bars του τερματισμού? Εναλλακτικά,Κανένας θα έδειχνε κανένα τέλος για να παίξει.
Μπλουζα

Ορίζονται από το χρήστη Μορφή Song
Ως εναλλακτική λύση για την επιλογή από τον
κατάλογο των υποκείμενη Έντυπα τραγούδι, μπορεί
κανείς να δημιουργήσει μια δική καθορίζονται από το
χρήστη υποκείμενη Μορφή Songπατώντας το κουμπί
«σύνταξης» (η εικόνα του ένα κουτί με ένα μολύβι σε
αυτό). Θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη.
Εδώ, τέσσερα διαδοχικά μέρη ενός SongForm
ορίζονται από το χρήστη μπορεί να εισαχθεί, το καθένα
με το δικό τους αριθμό των επαναλήψεων (LHS κουτί
σε κάθε γραμμή). Κάθε ένα από τα τέσσερα μέρη
ορίζεται από μια λίστα αριθμών κάθε υποδεικνύει τον
αριθμό των ράβδων σε ένα τμήμα. Αυτοί οι αριθμοί
χωρίζονται είτε από το «|» ή '/«Σύμβολο.
»/«Προηγείται ένα τμήμα γέφυρας. Το σύστημα αυτό
παρέχει πολλές ευκαιρίες για να ορίσετε τη δική σας
SongForm. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα
τέσσερα μέρη? απλά αφήστε το κενό που δεν
χρειάζονται.
Μπλουζα

Ψάχνοντας για ένα τραγούδι
Αφού έχετε εισάγει το όνομα του κομματιού σας,
μπορείτε να ψάξετε για έναν υπάρχοντα ορισμό του
τραγουδιού σας να μοιράζονται Alive Drumming με
την ονομασία αυτή πατώντας το (μεγεθυντικός φακός)
εικονίδιο αναζήτησης. Αν υπάρχει ούτε ένας ορισμός SongForm ή μια ολόκληρη ορισμό κομμάτι,
θα βρεθεί και η σελίδα σας ενημερωμένο με αυτό.
Μπλουζα

Πόροι
1. Alive ιστοσελίδα Drumming σε http://alive-drumming.org
2. Alive Drumming Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στο http://alive-drumming.org/faq
3. Alive Drumming της, Κομμάτια τραγούδι Rhythm σελίδα του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένων των βίντεο σε http://alive-drumming.org/home/songform-rhythmtracks/
4. Φόρουμ για την εφαρμογή σε http: //forums.alive-drumming.org
Μπλουζα

