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Översikt

Alive Drumming s Song Rytm Tracks hämtas och
spelas med denna app.

Dina låtar presenteras som en tabell. Du kan definiera ett

nytt spår genom att trycka på "+"-knappen eller ändra
ett spår genom att trycka på ordalydelsen i spåret.

Flick spåret kvar att ta bort den eller ändra ordningen på
spåren med hjälp av "ändra"-knappen och dra bordet
inträde till en ny position.

Topp

låtlistor

Bordet är grupperade i 'låtlistor'. En setlist är en ordnad
lista över spår. Använd låtlistor för olika situationer där
du spelar dina låtar, kanske öva med olika grupper, eller
föreställningar. Den setlist leds av ett område som visar
dess namn och några knappar. Spåren kan
varaomorganiseras inom setlist genom att återigen 
använda "ändra"-knappen och dra. Tryck 'Spela"För att
spela hela setlist tillsammans med en inter-track gap



som du tilldelar. Konfigurera längden på detta gap och setlist namn genom att trycka på 
"konfigurera'. Du kan ta bort tomma låtlistor genom att trycka på "radera'Och skapa nya genom 
att trycka på'Ny'.

Topp

hantera spår

Spår dupliceras genom att trycka på "Duplicera'. Ett duplikat kan sedan dras in i ett annat läge, 
kanske till ett annat setlist.

Spåret definition (namn och konfiguration) kan delas med Song Rytm Tracks gemenskap genom 
att trycka på "dela med sig' knapp. Detta kopierar sitt namn och konfiguration till våra servrar 
som ska användas av andra som söker efter samma namn för att hämta sina SongForm eller full 
konfigurationsdetaljer.

Topp

Spela upp spår

Spår är redo att spela när statusen över deras namn är
"Redo'Och den gröna play triangeln visas. Tryck på den gröna
spel triangeln för att spela spåret. Du kommer då att se en sida
som liknar den här:

Sidan använder en dämpad bakgrund för att undvika bländning
när du tränar och utför. Det finns de vanliga spelarkontroller
och även två speciella aspekter:

Hastighets kontroll: Ljudet kan saktas ned något, eller
påskyndas. Kontrollerna för detta är ilila, Och den
ursprungliga och justerad hastighet visas. Ljudkvaliteten lider
om hastigheten är långsammare för mycket så det är begränsat
till 92% av den ursprungliga inspelade hastighet;
Ljudkvaliteten lider inte mycket på att påskyndas för allt upp
till dubbla det ursprungliga hastigheten.

Spåra Progress Bar: Utvecklingen av ljudfilen visas som det
spelas och det är uppdelat i delar av introduktionen,
identifieras med ett "<', Upprepa refränger och ett slut,
identifierad med ett ">'. Refräng identifieras som "1'För det
första,'M'För Mellanöstern och'U' sist.

Topp



Antalet nedladdningar

Alive Drumming levererar din skräddarsydda Song Rytm Tracksvia nedladdning. Antalet spårsom 
kan laddas ner är begränsad till en fördelning som med appen köpt, som kan fyllas på senare via In-
App Inköp genom att trycka på "fylla'. Antalet nedladdningar återstående framgår av tabellen i 
sidfoten på varje setlist och minskas för varje lyckad nedladdning. När detta värde når noll (0) 
ytterligare nedladdningar inte kommer att slutföra och deras status i stället kommer att visas som 
"uppskjuten'.

Topp

Skapa dina spår

När du antingen skapa en ny, eller byta ut en befintlig,
spåra du presenteras med ovanstående sidan för att välja
både

1. en rytm som ska användas för spår, och

2. en låten Form att användas.

Topp

Välja Rhythm

För att underlätta valet av rytmVäljer du först det är
meter, till exempel, 4/4, då är det kännas, till exempel, 
Even8th. Detta begränsar listan med rytmer som visas
till endast de som har att mätaren och att känslan.

Då kategorin rytm kan väljas, till exempel, Jazz. Under
rytm måste nu väljas, t ex, Jazz Borstar, och sedan
slutligen den tempo och instrumentation. Låt oss säga, 
120 och Borstar-Alone, vilket innebär borstar endast
kommer att användas; ”borstar; Hi-hat” skulle
innebära penslar dominerar med hi-hattar bara på 'B'
sektioner. En kort ljudprov kommer att tillhandahållas
avJazz Borstar rytm för att underlätta ditt val.

Topp

Välja SongForm

Fyra aspekter av din låt övergripande musikalisk form väljs,

1. först, den underliggande Song Form, säger 32.A1A2 vilket innebär en 32-bar form 
innefattande två lika långa sektioner varken är en brygga; Alternativt,24.AAB skulle 



innebära en 24-bar form innefattande av tre lika långa sektioner med den tredje (en 'bro' eller
'B' avsnittet) skiljer sig från de två första,

2. andra, Antalet stänger för en introduktion, till exempel, 8-Barindikerar 8 bar för införsel; 
Alternativt, None Skulle indikera ingen introduktion som ska spelas,

3. tredjeAntalet upprepningar av kören, det vill säga upprepningar av underliggande Song 
Form (här 32.A1A2), till exempel, '3',

4. fjärde, Antalet stänger för ett slut, till exempel, 8-Bar, Vilket indikerar 8 stänger av slutar; 
Alternativt, None tyder inget slut som ska spelas.

Topp

Användardefinierade Song Form

Som ett alternativ till att välja från listan över 
underliggande Song Former, man kan skapa sin egen 
användardefinierad underliggande Song Formgenom
att trycka på 'komponera' -knappen (Bilden av en låda
med en penna i det). Detta tar upp den här skärmen.

Här kan fyra på varandra följande delar av en
användardefinierad SongForm anges, var och en med
sin egen antal upprepningar (LHS ruta på varje rad).
Var och en av de fyra delarna definieras av en lista med
tal vardera anger antal barer i ett avsnitt. Dessa siffror
är åtskilda av antingen den "|' eller '/"Symbol.
'/'Föregår en bryggsektion. Detta system ger en hel del
möjligheter att definiera egna SongForm. Inte alla av de
fyra delarna måste användas; helt enkelt lämna tomt
som krävs inte.

Topp

Söka efter en Song

När du har angett namnet på spåret, kan du söka efter
en befintlig definition av din låt delas av Alive
Drumming under detta namn genom att trycka på sök
(förstoringsglas) ikon. Om det finns antingen en
definition SongForm eller en hel definition spår,
kommer det att hittas och din sida uppdateras med det.

Topp



Medel

1. Alive Drumming hemsida http://alive-drumming.org

2. Alive trummor Vanliga frågor (FAQ) på http://alive-drumming.org/faq

3. Alive Drumming s, Song Rytm Tracks produktsidan, bland annat filmer hos http://alive-
drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/

4. Forum för appen på http: //forums.alive-drumming.org

Topp
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