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Melody Player

Handleiding

Melody player is freeware waarmee u muziekbestanden kunt afspelen die gemaakt zijn met Harmony-

of Melody Assistant: MUS, MYR, MU3, MYA as well as MID, ABC, MOD, S3M, XML, MXL bestanden.

Het werkt onder Mac OS X (10.3 en latere versies) en Windows (95 en latere versies)

Melody Player stelt u in staat muziekbestanden te sturen naar mensen die geen Melody Assistant of

Harmony Assistant hebben.

U kunt Harmony Assistant gebruiken om een verzameling van muziekbestanden tot een  .MYA archief te

maken, want de Melody Player kan dit formaat hanteren.

Bij Melody Player zijn inbegrepen:

- de eenvoudige versie van de digitale geluidsdatabase en heeft daarom geen MIDI-kaart of interface

nodig.

- Virtual Singer: zangteksten worden gezongen door een "menselijke stem" in het Engels, Frans,

Spaans, Duits, Latijn, Fins, Japans of Occitan.

De lijst met bestanden

Melody Player hanteert een lijst met bestanden:

A: Sluit het programma

B: Laat het Help-bestand zien

C: Verwijdert de lijst met bestanden



D: Laadt een lijst met bestanden. Deze bestanden zijn in .box formaat, gemaakt met Melody Assistant,

Harmony Assistant of Melody Player zelf.

E: Bewaart de lijst met bestanden. In de lijst staat alleen de plaats van het bestand. Het bestand moet

dan ook op die plaats zijn blijven staan.

F : Sound card setting, interface language select, delay between tunes.

G: Stand van de Mixer instellingen. Als deze in de actieve stand staat dan zullen wijzigingen in de mixer

worden opgeslagen als een ander bestand wordt gekozen.

H: Lijst met bestanden. De tijdsduur van ieder bestand wordt weergegeven. Het huidige onderdeel

wordt in een gekleurde balk aangegeven. U kunt een onderdeel in de lijst verplaatsen door met

ingedrukte muisknop het onderdeel te verslepen.

I: Activeer het muziekblad (zie het hoofdstuk "Muziekblad")

J,K,L: Verplaats het bereik in de lijst. U kunt daarvoor ook het muiswiel gebruiken.

M: Algemeen geluidsvolume. Klik daar om het te wijzigen.

N: Grootte van het venster wijzigen

O: Context help regel.

P: Afspelen/stoppen van de muziek

Q: Instellen van het afspelen van de lijst. Achtereenvolgens:

Speel het huidige bestand af en stop.

Speel het huidige bestand doorlopend.

Speel achtereenvolgens alle bestanden in de lijst en stop.

Speel achtereenvolgens alle bestanden in de lijst doorlopend.

Speel at random alle bestanden

R: Verwijder het huidige bestand uit de lijst. Het bestand op de harde schijf wordt niet verwijderd.

S: Voeg alle bestanden uit een map (ook submappen) toe.

T: Voeg een bestand toe aan de lijst. U kunt ook een bestand van het bureaublad naar het venster

slepen.

Muziekblad

Als "Muziekblad" actief is zie Melody Player er zo uit:

A: Werkbalk,

B: Plaats op het muziekblad

C: Notenbalken.



De kleuren de werkbalk kunnen veranderen naar gelang de vooraf gekozen thema's. Gebruik de rechter

muisknop en Shift+rechter muisknop om van thema te veranderen.

Werkbalk

De knoppen op de werkbalk van links naar rechts zijn voor:

Afspelen/Stoppen van de muziek

Snel terug spoelen

Snel vooruit spoelen

Pauzeren

Stop de muziek

Volume regeling

Geluidsmixer

Lessenaar instelling

Tempo instelling

Inschakelen/uitschakelen van de metronoom. Een ingedrukte muisknop laat zien hoeveel maten vooraf

getikt worden.

Afdruk instellingen. Deze knop is alleen beschikbaar als de auteur van het stuk afdrukken mogelijk heeft

gemaakt.

Afdrukken.  Deze knop is alleen beschikbaar als de auteur van het stuk afdrukken mogelijk heeft

gemaakt.

Vorige pagina. In de Karaoke mode en als meerdere zangstemmen aanwezig zijn kunt u naar de vorige

zangstem schakelen.

Volgende pagina. In de Karaoke mode en als meerdere zangstemmen aanwezig zijn kunt u naar de

volgende zangstem schakelen.

Vergrootglas. U kunt ook het muiswiel gebruiken voor vergroten of verkleinen.

Transponeer omlaag (halve toon)

Transponeer omhoog (halve toon)

Bewaar het bestand

Bestandsinformatie

Inschakelen/uitschakelen van de virtuele zangstem. Deze optie is alleen beschikbaar als het document

tekst bevat.

Karaoke mode: Laat de teksten zien. Deze optie is alleen beschikbaar als het document tekst bevat.

Vorige afbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar als het document afbeelding bevat.

Laat de huidige afbeelding of het gehele stuk horen. Deze optie is alleen beschikbaar als het document

afbeelding bevat.

Volgende afbeelding.Deze optie is alleen beschikbaar als het document afbeelding bevat.

Pagina draaien.

Plaats op het muziekblad

In de smalle balk onder de menubalk geeft een blauwe driehoek de huidige positie in het muziekstuk

aan. U kunt hier op elke plaats klikken om naar die positie in het muziekstuk te gaan.

Als de muispijl op de balk staat wordt de positie als volgt weergegeven:

- Plaats in minuten en seconden

- Plaats in gespeelde balken en maatgetallen.

Als het stuk symbolen bevat (herhalingen, fine, segno e.a.) wordt dat deel in tweeën gesplitst.

Bovenaan de plaats in het muziekstuk, onderaan de plaats in het gespeelde stuk.

Als de muispijl op de balk staat ziet u:

Plaats in de notenbalk en plaats in de gespeelde balk.

Klikken met de rechter muisknop maakt het mogelijk een deel te selecteren wat herhaald moet worden



gespeeld.

Geluidsmixer

De geluidsmixer stelt u in staat het volume van elke balk te regelen.

Klik op de blauwe luidspreker om het geluid van die balk uit te zetten.

Als de waarden zijn gewijzigd, kunt u terug naar de instellingen van het begin door op de horizontale

zwarte pijl te klikken.

Uw wijzigingen worden onthouden als u die optie hebt ingesteld.

Lessenaar instelling

 

Deze instelling is gemaakt voor gebruikers die het muziekstuk op het scherm volgen.

De pagina's worden twee aan twee getoond. De huidige pagina is lichter, de volgende pagina is

donkerder.

De volgende pagina is aan de linker of aan de rechterkant afgebeeld zodat u door het wisselen van

pagina niet wordt afgeleid. De paginavolgorde is daarom ongebruikelijk.

Sneltoetsen

F1 Toont help

Spatiebalk Start/stop muziek

Pijl omhoog Selecteert voorgaand item in de lijst

Pijl omlaag Selecteert volgend item in de lijst

Pijl naar rechts Volgende pagina *



Pijl naar links Vorige pagina *

Page up Vorige pagina *

Page Down Volgende pagina *

Home Eerste pagina *

End Laatste pagina *

Enter / Return Voegt een item toe aan de lijst

Del Verwijdert het huidige item

Backspace Verwijdert het huidige item

+ Vergroot de afbeelding van de muziek *

- Verkleint de afbeelding van de muziek *

* (nummerieke toetsenblok) Luider

/ (nummerieke toetsenblok)

 

Zachter

= Wijzigt de afspeel instelling

0 (nummerieke toetsenblok) Zet de mentronoom aan of uit *

8 (nummerieke toetsenblok) Verlaagt het tempo *

9 (nummerieke toetsenblok) Verhoogt het tempo *

4 (nummerieke toetsenblok) Draait het muziekblad *

5 (nummerieke toetsenblok) Snel terug spoelen als de muziek wordt afgespeeld *

6 (nummerieke toetsenblok) Snel vooruit spoelen als de muziek wordt afgespeeld *

1 (nummerieke toetsenblok) Zet de lessenaar instelling aan of uit *

2 (nummerieke toetsenblok) Vorige afbeelding *

3 (nummerieke toetsenblok) Volgende afbeelding *

, of . (nummerieke toetsenblok) Keert de instelling van het afspelen om *

F Volledig scherm

H Verbergt of toont de menubalk *

i Keert het contrast om *

K Ze de Karaoke instelling aan of uit *

L Toont of verbergt de lijst *

M Toont of verbergt de geluidsmixer *

R Wijzigt de instelling voor het opslaan van de geluidsmixer

V Toont of verbergt het muziekstuk

* = Deze sneltoets is alleen beschikbaar als het muziekstuk is afgebeeld.

Appendix: Using Melody Player to study piano pieces



One possible use of Melody Player is the study of piano pieces.

The music will be played, left hand and right hand will be represented on the virtual keyboard. A button

leads to a Web page that contains additional explanations.

First, a Harmony Assistant document (. Myr) containing the score has to be created. The two hands

have to be written on two different staves.

- In the score, right and left hand should be related to different instruments (even if both are played on a

piano)

- Staff names are free, it's the name of the instruments that are used, for example "right hand" and "left

hand"

- The "left hand" instrument must have a slight left panning posistion and "right hand" a right panning

position. This enables  to differentiate them and display a different color on the keyboard.

- File setup is done via the "Website" File> Title, composer ...." field

It can be, for example:

key=on,no=8, for=1,http://www.mypianolesson/num125.htm

key=on means the virtual keyboard will automatically be displayed

no=xxx specifies the number of octaves

fo=xxx specifies the first octave

then comes the URL which will be opened when the user click on "URL".

All commands are optional, separated by a coma or a space.

If  fingering information is related to the notes, it is displayed on the keyboard.

(c) Myriad 2010 - All rights reserved


