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Overzicht
Alive Drumming's Song Rhythm Tracks worden
gedownload en afgespeeld met behulp van deze app.
Uw tracks worden gepresenteerd als een tabel. U kunt
een nieuwe track te bepalen door op de '+'Knop of een
nummer te veranderen door het aanraken van de
formulering van de baan.
Flick spoor achtergelaten om het te verwijderen of de
volgorde van de nummers gebruiken "Bewerk"Knop en
de rubriek van de tabel naar een nieuwe positie te
slepen.
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setlists
De tabel is onderverdeeld in 'Setlists. Een setlist is een
geordende lijst van tracks. Gebruik setlists voor de
verschillende situaties waarin u uw tracks af te spelen,
misschien wel oefenen met verschillende groepen, of
voor optredens. De setlist wordt geleid door een gebied
toont zijn naam en een aantal knoppen. De sporen

kunnengereorganiseerd binnen de setlist door opnieuw gebruiken "Bewerk'Knop en slepen. Druk
op 'Spelen'Om de hele setlist samen te spelen met een inter-spoor kloof die u toewijst.
Configureert de lengte van de spleet en de naam setlist door op 'configureren'. U kunt lege Setlists
verwijderen door op 'verwijderen'En nieuwe te creëren door op'nieuwe'.
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Het beheren Tracks
Tracks worden gedupliceerd door op 'dupliceren'. Het duplicaat kan dan worden meegesleurd in
een andere positie, misschien in een andere setlist.
De definitie van de track (de naam en de configuratie) kan worden gedeeld met de Song Rhythm
Tracks gemeenschap door op de 'delen'Knop. Hiermee kopieert u de naam en configuratie naar
onze servers te worden gebruikt door anderen zoeken naar die zelfde naam aan zijn SongForm of
volledige configuratie gegevens op te halen.
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Nummers afspelen
Tracks zijn klaar om te spelen wanneer de status boven hun
naam is 'Klaar'En de groene play driehoek symbool wordt
weergegeven. Druk op de groene play driehoek om het
nummer af te spelen. U ziet dan een pagina vergelijkbaar met
deze:
De pagina maakt gebruik van een gedempt achtergrond om
verblinding te voorkomen wanneer u het oefenen en uitvoeren.
Er zijn de gebruikelijke speler controles en ook twee
bijzondere aspecten:
Snelheidscontrole: De audio kan iets naar beneden worden
vertraagd of versneld. De controles voor dit zijn inPurperEn
het origineel en ingestelde snelheid verschijnt. Audio kwaliteit
lijdt als de snelheid te veel, dus het is beperkt tot 92% van de
oorspronkelijke geregistreerde snelheid wordt afgeremd;
Audio kwaliteit niet veel last op wordt versneld om iets aan de
oorspronkelijke snelheid te verdubbelen.
Track Progress Bar: De voortgang van het audiobestand
wordt weergegeven als het wordt gespeeld en het is verdeeld in
secties van de inleiding, geïdentificeerd met een 'I'Herhalen
koren, en een einde, aangeduid met een "E'. De koren worden
geïdentificeerd als "E'Voor de eerste plaats,'M'Voor het
Midden en'L'Voor het laatst.
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Aantal downloads
Alive Drumming voorziet uw maat Song Rhythm Tracksvia download. Het aantal tracksdie kan
worden gedownload is beperkt tot een toewijzing voorzien van de app aangeschaft, die later kan
worden bijgevuld via In-App aankopen door te drukken 'bijvullen'. Het aantal downloads
resterende wordt getoond in de tabel op de voettekst van elke setlist en wordt verlaagd voor elke
succesvolle download. Als deze waarde nul (0) verdere downloads niet voltooid en status in plaats
daarvan wordt getoond als "uitgestelde'.
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Het creëren van uw Tracks
Wanneer u ofwel een nieuwe of vervangen een
bestaande, het nummer dat u worden met de
bovenstaande pagina om zowel te selecteren
1. EEN ritme om te worden gebruikt voor uw baan,
en
2. EEN Song Form om gebruikt te worden.
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Het selecteren van de Rhythm
Als u de selectie van de AID ritme, Selecteert u eerst het
is meter, bijvoorbeeld, 4/4, dan is het te voelen,
bijvoorbeeld, Even8th. Dit beperkt de lijst met ritmes
weergegeven om alleen die met die meter en dat gevoel.
Dan is de categorie van de ritme kunnen worden
geselecteerd, bijvoorbeeld Jazz. De sub-ritme moet nu
worden geselecteerd, bijvoorbeeld, Jazz Brushes, en
uiteindelijk het tempo en instrumentatie. laten we zeggen,
120 en Borstels-alone, waardoor borstels alleen
worden gebruikt; “Borstels; Hi-hat” zou betekenen
borstels overheerst met hi-hats alleen op de 'B' secties.
Een korte audio sample zal worden verstrekt van deJazz
Brushes ritme om uw keuze te helpen.
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Het selecteren van de SongForm
Vier aspecten van de algehele muzikale vorm van uw lied worden gekozen,

1. eerste, de onderliggende Song Form, zeggen 32.A1A2 hetgeen een 32-staafvorm uit twee
even lange delen niet zijnde een brug; Alternatief,24.AAB betekent een 24-staafvorm
bestaande uit drie gelijke lengtesegmenten met de derde ( 'brug' of sectie B) verschilt van de
eerste twee,
2. tweedeHet aantal staven voor introductie van bijvoorbeeld 8-Baraangeeft 8 maten van
binnenkomst; Alternatief,Geen, Zou aangeven geen introductie worden gespeeld,
3. derdeHet aantal herhalingen van het koor betekent herhalingen van de onderliggende Song
Form (hier 32.A1A2), bijvoorbeeld, '3',
4. vierdeHet aantal bars voor een einde, bijvoorbeeld, 8-Bar, Wat aangeeft 8 staven eindigen;
Alternatief,Geen zou geen einde aan te geven om te worden gespeeld.
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Door de gebruiker gedefinieerde Song Form
Als alternatief voor het selecteren uit de lijst met onderliggende liedvormen, men kan er een te
maken van de eigen Gebruikersgedefinieerde onderliggende Song Formdoor op de "compose knop
(de afbeelding van een doos met een potlood erin). Dit brengt dit scherm.
Hier kunnen vier opeenvolgende delen van een door de gebruiker gedefinieerde SongForm
invoeren, elk met hun eigen aantal herhalingen (LHS vakje op elke regel). Elk van de vier delen
wordt gevormd door een lijst van nummers elk aangeven het aantal staven in een doorsnede. Deze
nummers worden gescheiden door de '|' of "/'Symbool. '/'Vooraf aan een brugdeel. Deze regeling
biedt veel mogelijkheden om uw eigen SongForm definiëren. Niet alle van de vier onderdelen
moeten worden gebruikt; gewoon open laten die niet vereist.
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Zoeken naar een liedje
Zodra je de naam van je track hebt ingevoerd, kunt u
zoeken naar een bestaande definitie van je song die
wordt gedeeld door Alive Drumming onder die naam
door te drukken op het pictogram Zoeken
(vergrootglas). Als er ofwel een SongForm definitie of
een hele baan definitie, zal worden gevonden en de
pagina bijgewerkt met het.
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Middelen
1. Alive Drumming website op http://alivedrumming.org
2. Alive Drummen Frequently Asked Questions
(FAQ) bij http://alive-drumming.org/faq
3. Alive Drumming's, Song Rhythm Tracks
product pagina, met inbegrip van video's bij
http://alive-drumming.org/home/songformrhythm-tracks/
4. Forums voor de app http: //forums.alivedrumming.org
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