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Tổng quan
Alive Trống của Tracks bài hát Nhịp điệu được tải
xuống và chơi bằng ứng dụng này.
bản nhạc của bạn được trình bày như một bảng. Bạn có
thể định nghĩa một ca khúc mới bằng cách nhấn vào
'+'Nút hoặc thay đổi một ca khúc bằng cách chạm vào
từ ngữ của các ca khúc.
Flick các ca khúc còn lại để xóa nó hoặc thay đổi thứ tự
các bài hát bằng cách sử dụng Chỉnh 'Sửa' Nút và kéo
các mục nhập bảng vào một vị trí mới.
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SetLists
Bảng này được nhóm lại thành 'SetLists'. Một setlist là
một danh sách có thứ tự các bài hát. Sử dụng SetLists
cho các tình huống khác nhau, nơi bạn chơi bản nhạc
của bạn, có lẽ tập luyện với các nhóm khác nhau, hoặc
cho các buổi biểu diễn. Các setlist được lãnh đạo bởi
một khu vực cho thấy tên của nó và một số nút. Các bài

hát có thểtổ chức lại trong setlist bởi một lần nữa bằng cách sử dụng Chỉnh 'Sửa' Nút và kéo. Nhấn
'Chơi' Để chơi toàn bộ setlist cùng với một khoảng cách giữa các ca khúc mà bạn chỉ định. Cấu
hình theo chiều dài của khoảng cách này và tên setlist bằng cách nhấn 'cấu hình'. Bạn có thể xóa
SetLists trống bằng cách nhấn 'xóa bơ' Và tạo ra những cái mới bằng cách nhấn'Mới'.
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quản lý Tracks
Bài nhạc sẽ được nhân đôi bằng cách nhấn 'bản sao'. Các bản sao sau đó có thể được kéo vào một
vị trí khác, có lẽ vào setlist khác.
định nghĩa của ca khúc (tên và cấu hình của nó) có thể được chia sẻ với Tracks bài hát Nhịp điệu
cộng đồng bằng cách nhấn vào 'chia sẻ' Nút. bản này đó là tên và cấu hình đến các máy chủ của
chúng tôi để được sử dụng bởi những người khác tìm kiếm cho rằng cùng tên để lấy SongForm
hoặc cấu hình đầy đủ chi tiết của nó.
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chơi Tracks
Tracks đã sẵn sàng để chơi khi tình trạng trên tên của họ là
'Sẳn sàng' Và biểu tượng tam giác màu xanh lá cây chơi được
hiển thị. Nhấn tam giác chơi màu xanh lá cây để chơi các ca
khúc. Sau đó bạn sẽ thấy một trang tương tự như bên dưới:
Trang sử dụng một nền tảng tắt để tránh chói khi bạn đang tập
luyện và biểu diễn. Có các nút điều khiển máy nghe nhạc
thông thường và cũng hai khía cạnh đặc biệt:
Kiểm soát tốc độ: Âm thanh có thể bị chậm lại một chút, hoặc
tăng tốc. Các điều khiển cho điều này là trongmàu tím, Và tốc
độ ban đầu và điều chỉnh được hiển thị. Chất lượng âm thanh
bị nếu tốc độ chậm lại quá nhiều vì vậy nó được giới hạn ở
92% tốc độ ghi gốc; Chất lượng âm thanh không bị nhiều vào
bị đẩy lên đến bất cứ điều gì lên đến gấp đôi tốc độ gốc.
Theo dõi Progress Bar: Sự tiến bộ của các tập tin âm thanh
được thể hiện như nó được chơi và nó được phân chia thành
các phần giới thiệu, xác định với một '<', Lặp đi lặp lại điệp
khúc, và một kết thúc có hậu, xác định với một '>'. Các dàn
hợp xướng được xác định là '1' cho lần đầu tiên, 'M'Cho Trung
và'U'Cho cuối.
Hàng đầu

Số lần tải về
Alive Trống cung cấp bespoke của bạn Tracks bài hát Nhịp điệuqua tải. Số lượng bài hátmà có
thể được tải về được giới hạn trong một phân bổ cung cấp cùng với ứng dụng đã mua, mà có thể
được đứng lên sau thông qua mua trong ứng dụng bằng cách nhấn 'nap'. Số lượng tải còn lại được
thể hiện trong bảng ở chân trang của mỗi setlist và đang giảm đi cho mỗi tải thành công. Khi giá trị
này đạt đến số không (0) tiếp tục tải sẽ không hoàn thành và tình trạng của họ thay vào đó sẽ được
hiển thị như 'Hoãn lại'.
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Tạo bản nhạc của bạn
Khi bạn hoặc tạo mới, hoặc thay thế một hiện, theo dõi
bạn đang trình bày với các trang trên để chọn cả hai
1. Một nhịp được sử dụng để theo dõi bạn, và
2. Một Sông Mẫu được sử dụng.
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Chọn Nhịp điệu
Để hỗ trợ lựa chọn nhịp, Đầu tiên chọn nó là mét, ví dụ,
4/4, sau đó nó cảm thấy, ví dụ, Even8th. Đây chế các
danh sách các nhịp điệu hiển thị để chỉ những có mà mét
và cảm giác đó.
Sau đó, các chủng loại nhịp có thể được lựa chọn, ví dụ,
nhạc jazz. Tiểu nhịp bây giờ cần phải được lựa chọn, ví
dụ, Bàn chải Jazz, và sau đó cuối cùng tiến độ và thiết
bị đo đạc. chúng ta hãy nói, 120 và Bàn chải lập, có
nghĩa là bàn chải chỉ sẽ được sử dụng; “Bút vẽ; Hihat” có nghĩa là bàn chải chiếm ưu thế với hi-mũ chỉ
trên các phần 'B'. Một mẫu âm thanh ngắn sẽ được cung
cấp củaBàn chải Jazz nhịp điệu để hỗ trợ lựa chọn của
bạn.
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Lựa chọn SongForm
Bốn khía cạnh của hình thức âm nhạc tổng thể của bài hát của bạn được lựa chọn,

1. Đầu tiên, các Sông Mẫu cơ bản, Nói 32.A1A2 có nghĩa là một hình thức 32-bar bao gồm
hai phần chiều dài bằng nhau không phải là một cây cầu; Ngoài ra,24.AAB có nghĩa là một

hình thức 24-bar gồm ba phần chiều dài bằng nhau với thứ ba ( 'cầu' hoặc 'B' phần) là khác
nhau từ lần đầu tiên hai,
2. thứ hai, Số lượng thanh cho phần giới thiệu, ví dụ, 8-Barchỉ 8 thanh giới thiệu; Ngoài ra,
none, Sẽ chỉ có giới thiệu để được chơi,
3. thứ ba, Số lượng lặp đi lặp lại của điệp khúc, có nghĩa là lặp đi lặp lại của Sông Mẫu cơ bản
(đây 32.A1A2), ví dụ, '3',
4. thứ tư, Số lượng thanh cho một kết thúc có hậu, ví dụ, 8-Bar, Cho thấy 8 thanh kết thúc;
Ngoài ra, none sẽ cho thấy không có kết thúc để được chơi.
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User-defined Sông Mẫu
Để thay thế cho cách chọn từ danh sách Sông Hình
thức cơ bản, người ta có thể tạo ra của chính mình
người dùng định nghĩa cơ bản Sông Mẫubằng cách
nhấn vào nút 'soạn' (hình ảnh của một hộp với một bút
chì trong nó). Này sẽ trả về màn hình này.
Ở đây, bốn phần liên tiếp của một SongForm người
dùng định nghĩa có thể được nhập, mỗi số riêng của họ
lặp đi lặp lại (LHS hộp trên mỗi dòng). Mỗi phòng
trong số bốn phần được xác định bởi một danh sách các
số từng chỉ ra số lượng quán bar ở một phần. Những
con số này được ngăn cách bởi một trong hai '|' hoặc là
'/' ký hiệu. '/'Trước một phần cây cầu. Chương trình này
cung cấp rất nhiều cơ hội để xác định SongForm của
riêng bạn. Không phải tất cả trong số bốn bộ phận cần
phải được sử dụng; chỉ cần bỏ trống những không cần
thiết.
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Đang tìm kiếm các bản nhạc mới
Một khi bạn đã nhập tên của ca khúc, bạn có thể tìm
kiếm một định nghĩa hiện tại của bài hát của bạn được
chia sẻ bởi Alive Trống dưới cái tên đó bằng cách nhấn
vào biểu tượng tìm kiếm (kính lúp). Nếu có một trong
hai định nghĩa SongForm hoặc toàn bộ một định nghĩa
theo dõi, nó sẽ được tìm thấy và trang của bạn được cập
nhật với nó.
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