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Oversikt
Alive Drumming s Song rytmespor lastes ned og spilles
med dette programmet.
Sporene blir presentert som en tabell. Du kan definere et
nytt spor ved å trykke på "+" -knappen eller endre et
spor ved å trykke på ordlyden i sporet.
Flick sporet igjen for å slette den eller endre rekkefølgen
på sporene ved hjelp av "Rediger" -knappen og dra
bordet inngang til en ny posisjon.
Topp

setlistene
Tabellen er gruppert i 'setlistene'. En setliste er en ordnet
liste over spor. Bruk setlistene for de ulike situasjoner
hvor du spiller dine spor, kanskje trene med forskjellige
grupper, eller for forestillinger. Den setliste ledes av et
område som viser sitt navn og noen knapper. Sporene
kan væreomorganisert innenfor den setlist ved igjen å
bruke 'Rediger" -knappen og dra. Trykk 'Spille' Å

spille hele setliste sammen med en inter-spor gapet som du tilordner. Konfigurere lengden av denne
åpning og den setlist navn ved å trykke 'Konfigurer'. Du kan slette tomme setlistene ved å trykke
'siette' Og skape nye ved å trykke 'Ny'.
Topp

administrerende Tracks
Låtene er duplisert ved å trykke 'duplisere'. Duplikat kan da bli dratt inn i en annen posisjon,
kanskje i en annen spilleliste.
Sporet definisjon (sitt navn og konfigurasjon) kan bli delt med den Song rytmespor samfunnet ved
å trykke på "dele"-knappen. Dette kopierer det navnet og konfigurasjon til våre servere for å bli
brukt av andre som søker etter det samme navnet for å hente sine SongForm eller full
konfigurasjonen.
Topp

spille av spor
Sporene er klar til å spille når status over deres navn er
'Klar"Og den grønne play trekantsymbolet vises. Trykk på den
grønne play trekanten for å spille av sporet. Du vil da se en
side som ligner på denne:
Siden bruker en dempet bakgrunn for å unngå blending når du
øver og utfører. Det er de vanlige spillerkontrollene og også to
spesielle aspekter:
Fartskontroll: Lyden kan bli bremset ned litt, eller sped opp.
Kontrollene for dette er ililla, Og den opprinnelige og innstilte
hastighet er vist. Lydkvaliteten lider hvis farten er bremset ned
for mye, så det er begrenset til 92% av opprinnelig registrert
hastighet; Lydkvaliteten lider ikke mye på å være sped opp til
noe opp å doble den opprinnelige hastighet.
Spor Progress Bar: Fremdriften av lydfilen vises som den er
spilt og det er partisjonert i deler av innledningen, identifisert
med en "<'Gjentok kor, og en avslutning, identifisert med en
'>'. De kor er identifisert som "1'For det første'M'For Middle
og'U' til slutt.
Topp

Antall nedlastinger
Alive Drumming leverer din håndlagde Song rytmesporvia nedlasting. Antall sporsom kan lastes

ned er begrenset til en fordeling som følger med app kjøpt, som kan fylles opp senere via kjøp i app
ved å trykke 'fylle opp'. Antallet nedlastinger er igjen, vises i tabellen på bunnteksten på hver
setliste og minskes for hver vellykket nedlasting. Når denne verdien når null (0) ytterligere
nedlastinger vil ikke fullføres, og deres status i stedet vil bli vist som 'Utsatt'.
Topp

Lage dine spor
Når du enten opprette en ny, eller erstatte en
eksisterende, spore du blir presentert med ovennevnte
siden for å velge både
1. EN rytme som skal brukes for spor, og
2. EN Song Form å bli brukt.
Topp

Velge Rhythm
For å hjelpe valg av rytmeVelger du først det er meter,
for eksempel, 4/4, så er det å føle, for eksempel,
Even8th. Dette begrenser listen over rytmer vises bare
de som har som måler og den følelsen.
Deretter kategorien rytme kan velges, for eksempel,
jazz. Den sub-rytme må nå for å være valgt, f.eks, Jazz
Børster, og deretter endelig tempo og instrumentering.
la oss si, 120 og Børster-alene, som betyr børster bare
vil bli anvendt; “børster; Hei hatt” ville bety børster
dominerer med hi-hats bare på 'B' seksjoner. En kort lyd
prøven vil bli gitt avJazz Børster rytme for å hjelpe
ditt valg.
Topp

Velge SongForm
Fire aspekter av sangen din generelle musikalske formen er valgt,

1. førstden liggende Song Skjema, si 32.A1A2 hvilket betyr en 32-bar form som omfatter to
like lange seksjoner og ikke av en bro; Alternativt,24.AAB ville bety en 24-bar form som
består av tre like lange seksjoner med den tredje (en 'bro' eller 'B' -delen) som er forskjellig
fra de to første,
2. sekund, Antallet søyler for en innføring, f.eks 8-Barindikerer 8 bar i innledningen;

Alternativt,NoneVille indikere ingen introduksjon som skal spilles,
3. tredje, Antall gjentakelser av refrenget, som betyr gjentakelser av liggende Song Skjema (her
32.A1A2), for eksempel, '3',
4. fjerde, Antall barer for en avslutning, for eksempel, 8-BarIndikerer 8 bar for avslutning;
Alternativt,None skulle tilsi ingen slutt å bli spilt.
Topp

Brukerdefinert Song Form
Som et alternativ til å velge fra listen over
underliggende Song Forms, en kan lage sin egen
brukerdefinert liggende Song Formved å trykke på
'Skriv' knappen (bilde av en boks med en blyant i det).
Dette bringer opp dette skjermbildet.
Her kan fire sammenhengende deler av en
brukerdefinert SongForm legges inn, hver med sin egen
antall repetisjoner (LHS rute på hver linje). Hver av de
fire deler er definert av en liste med tall som hver angir
antallet søyler i en seksjon. Disse tallene er atskilt med
enten '|' eller "/'Symbol. '/'Går forut for en broseksjon.
Denne ordningen gir en rekke muligheter til å definere
din egen SongForm. Ikke alle av de fire delene må
benyttes; bare la tomt de som ikke er nødvendig.
Topp

Søke etter en sang
Når du har skrevet inn navnet på sporet, kan du søke
etter en eksisterende definisjon av sangen som deles av
Alive Drumming under det navnet ved å trykke på
(forstørrelsesglasset) ikonet søk. Hvis det er enten en
SongForm definisjon eller en hel spor definisjon, vil
det bli funnet og siden din oppdatert med det.
Topp

ressurser
1. Alive Drumming hjemmeside http://alive-drumming.org
2. Alive tromming Ofte stilte spørsmål (FAQ) på http://alive-drumming.org/faq
3. Alive Drumming tallet, Song rytmespor produktside, inkludert videoer på http://alive-

drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/
4. Fora for app http: //forums.alive-drumming.org
Topp

