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Visão geral
Viva Drumming de Canção de ritmo Tracks são
baixados e jogados usando esta aplicação.
Suas faixas são apresentados como uma tabela. Você
pode definir uma nova faixa pressionando "+botão ou
"alterar uma faixa tocando no texto da pista.
Flick o rasto deixado para excluí-lo ou alterar a ordem
das faixas usando o 'Editar'Botão e arrastando a entrada
da tabela para uma nova posição.
Topo

setlists
A tabela é agrupada em 'setlists'. A SetList é uma lista
ordenada de faixas. Use setlists para as diferentes
situações em que você joga suas faixas, talvez
praticando com diferentes grupos, ou de espectáculos. O
setlist é dirigido por uma área mostrando seu nome e
alguns botões. As faixas podem serreorganizada dentro
do SetList por novamente usando o 'Editar'Botão e

arrastando. Pressione 'Toque'Para jogar todo o setlist junto com uma lacuna inter-trilha que você
atribui. Configurar o comprimento desta abertura e o nome SetList pressionando 'configurar'.
Você pode excluir setlists vazias pressionando 'excluir'E criar novos pressionando'Novo'.
Topo

Gerenciando Tracks
As faixas são duplicados pressionando 'Duplicar'. A segunda via, em seguida, pode ser arrastado
para outra posição, talvez em outro SetList.
A definição da faixa (o seu nome e configuração) pode ser compartilhada com o Canção de ritmo
Tracks comunidade pressionando "Compartilhar'Botão. Isso copia o seu nome e configuração
para os nossos servidores para ser usado por outras pessoas procurando por esse mesmo nome para
recuperar seus SongForm ou configuração completa detalhes.
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Reprodução de faixas
Tracks está pronto para jogar quando o status acima do seu
nome é 'pronto'Eo símbolo de jogo triângulo verde é exibida.
Pressione o triângulo jogo verde para reproduzir a faixa. em
seguida, você verá uma página semelhante a esta:
A página usa um fundo silenciado para evitar o brilho quando
você está praticando e realizando. Há o jogador controla
habituais e também dois aspectos especiais:
Controle de velocidade: O áudio pode ser abrandado
ligeiramente, ou acelerado. Os controles para este estão
emroxa, E a velocidade original e ajustado é mostrado. A
qualidade do áudio sofre se a velocidade é desacelerado
demais por isso é limitado a 92% da velocidade registrada
original; A qualidade do áudio não sofre muito em ser acelerou
a qualquer coisa até o dobro da velocidade original.
Acompanhar o progresso Bar: O progresso do arquivo de
áudio é mostrado como ele é jogado e é dividida em seções de
introdução, identificado com um 'I', Repetindo coros, e um
fim, identificado com um 'F'. Os coros são identificados como
'P' Para a primeira,'M'For Middle e'U' por último.
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Número de downloads
Viva Drumming fornece seu bespoke Canção de ritmo Tracksvia download. O número de
faixasque pode ser baixado é limitada a uma dotação prevista com o aplicativo comprado, que pode
ser complementado mais tarde através de compras no aplicativo pressionando 'completar'. O
número de downloads restante é mostrado na tabela no rodapé de cada SetList e é diminuído para
cada download bem sucedido. Quando este valor chega a zero (0) mais downloads não será
concluída e seu status em vez será mostrado como 'diferido'.
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Criando suas trilhas
Quando você criar um novo, ou substituir um já
existente, rastrear você é apresentado com a página acima
para selecionar tanto
1. UMA ritmo a ser utilizado para a sua faixa, e
2. UMA Formulário de canção ser usado.
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Selecionando o Rhythm
Para auxiliar a seleção do ritmo, Primeira escolha é
metro, por exemplo, 4/4, então é sentir, por exemplo,
Even8th. Isso restringe a lista de ritmos exibidos
somente aqueles que têm que meter e essa sensação.
Em seguida, a categoria de ritmo pode ser seleccionado,
por exemplo, Jazz. O sub-ritmo agora precisa ser
selecionado, por exemplo, Escovas de jazz, e, em
seguida, finalmente, a tempo e instrumentação. deixe-nos
dizer, 120 e Escovas-alone, o que significa que as
escovas só vai ser usado; “escovas; Oi chapéu”
significaria escovas predomina com chimbais apenas nas
seções 'B'. Uma amostra de áudio curta será fornecido
daEscovas de jazz ritmo para ajudar sua seleção.
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Selecionando o SongForm
Quatro aspectos da forma musical global da sua música são selecionados,

1. primeiro, a Forma canção subjacente, dizem 32.A1A2 o que significa uma forma 32-barra

compreendendo duas partes de comprimento igual sendo nem uma ponte;
Alternativamente,24.AAB significa uma forma 24 de barras compreendendo de três
secções de igual comprimento, com o terceiro (a secção 'B' 'ponte' ou) sendo diferente dos
dois primeiros,
2. segundo, O número de barras para uma introdução, por exemplo, 8-Barindicando 8 bares
de introdução; Alternativamente,None, Indicaria nenhuma introdução para ser jogado,
3. terceiro, O número de repetições do refrão, o que significa repetições do Forma canção
subjacente (Aqui 32.A1A2), por exemplo, '3',
4. quarto, O número de barras para um final, por exemplo, 8-Bar, Indicando 8 barras de fim;
Alternativamente,None indicaria nenhum final para ser jogado.
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Formulário Canção definido pelo usuário
Como uma alternativa para seleccionar da lista de
Formas canção subjacentes, pode-se criar a própria
Forma canção subjacente definido pelo
utilizadorpremindo o botão 'compor' (a imagem de uma
caixa com um lápis nele). Isso traz esta tela.
Aqui, quatro partes consecutivas de um SongForm
definido pelo usuário podem ser inseridos, cada um
com seu próprio número de repetições (caixa de LHS
em cada linha). Cada uma das quatro partes é definida
por uma lista de números de cada um indicando o
número de barras de uma secção. Estes números são
separados por um ou outro '|' ou '/'Símbolo. '/'Antecede
uma seco de ponte. Este regime prevê uma série de
oportunidades para definir o seu próprio SongForm.
Nem todas as quatro partes precisam ser usados;
simplesmente deixe em branco daqueles não exigidos.
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Procurando por uma canção
Depois de ter introduzido o nome da sua pista, você
pode procurar por uma definição existente de sua
música sendo compartilhada por Vivo Drumming sob
esse nome pressionando o ícone de pesquisa (lupa). Se
não há nem uma definição SongForm ou uma definição
trilha inteira, ele será encontrado e sua página
atualizada com ele.
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Recursos
1. website Drumming vivos na http://alive-drumming.org
2. Vivos Drumming Perguntas Frequentes (FAQ) no http://alive-drumming.org/faq
3. Viva Drumming de, Canção de ritmo Tracks página do produto, incluindo vídeos em
http://alive-drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/
4. Fóruns para o aplicativo em http: //forums.alive-drumming.org
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