NÁVOD MuseScore – spustenie prehrávania a uloženie skladieb vo formáte MP3
Táto hudobná interpretácia je vytvorená spracovaním notových zápisov zo spevníka a chorálnika – Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – a bola
vytvorená k použitiu prostredníctvom hudobného softvéru ,,MuseScore“.
Hudobný softvér „MuseScore“ je bezplatný a voľne šíriteľný. Je dostupný na webovej stránke komunity MuseScore, kde nájdete mnoho výukových nástrojov
a návodov k tomu, aby nový užívateľ začal používať program a mohol troviť notové zápisy.
Tento návod som však spracoval pre začínajúcich a menej pokročilých užívateľov a slúži hlavne na základné oboznámenie sa s prácou a orientáciu v
softvérovom prostredí programu „MuseScore“ a vysvetľuje uloženie skladieb do MP3 formátu s nastavením vlastného tempa z vopred spracovaného notového zápisu (vo
formáte: ***.mscz).
Návod na inštaláciu:
1. Kliknúť na odkaz alebo ho skopírovať do prehliadača https://musescore.org/sk/download
- vybrať podľa špecifikácie Windows-u (32-staršie alebo 64 bit –novšie) a stiahnuť software „MuseScore“ do počítača (ďalej len „PC“)
- Po kliknutí na prevzatý obsah inštalovať „MuseScore“ do PC
2. Stiahnuť si a uložiť do samostatného priečinku v PC spracované notové zápisy (súbory) s piesňami – majú koncovku „***.mscz (napr.: c_CH_552.mscz)“

3. Po úspešnej inštalácii „MuseScore“ do PC – otvoriť ho a po spustení vidíme – obr. dole
4. Kliknúť na – „Načítať notový zápis zo súboru..“ – potom nájdi v PC stiahnuté notové súbory a jeden z nich otvoriť: (napr.: c_CH_552.mscz)

- Otvorenie notového súboru:

-

Po otvorení vidíme obr. dole
Následne kliknúť v paneli na „Zobraziť“

-

Zakliknutím na štvorec označiť „Prehrávací panel“
Na pravej strane sa nám zobrazil prehrávací panel – môžeme spustiť prehrávanie a počúvať skladbu

-

Počas prehrávania posúvaním hore alebo dole si nastavíme „Tempo“ prehrávania – ktoré nám vyhovuje
Prehrávanie zastavíme opätovným kliknutím na
Pre uloženie piesne do ***.mp3 formátu s nami nastaveným tempom klikneme v paneli na „Súbor“ a potom „Export“

-

Objaví sa okno kde si rozkliknutím zvolíme v „Export To:“ formát „MP3 audio“
Pre uloženie piesne do ***.mp3 klikneme na „Exportovať...“

-

Následne klikneme na „Uložiť“
Trvá to pár sekúnd (podľa výkonnosti PC) – treba počkať kým prebehne Exportovanie
Spravidla sa MP3 súbor uloží v priečinku (ak sme to nezmenili) – tam, kde boli stiahnuté a uložené aj ostatné notové súbory
HOTOVO
Pre spracovanie ďalšieho notového zápisu – opakujte proces.

DODATOK:
Pre mierne pokročilých (odvážnych ) užívateľov: PREHRÁVANIE V SLUČKE
-

prehrávanie môžeme spustiť aj kliknutím na trojuholník na hornej lište
ak chceme prehrať úvodnú časť aj na záver piesne, resp. chceme prehrať viac než 3 slohy je potrebné zapnúť prehrávanie v slučke dve šípky v kruhu na hornej lište. V takom prípade je potrebné pieseň ukončiť po odohraní (opakovaní) všetkých požadovaných slôh a
záveru kliknutím - na trojuholník na hornej lište a tým pieseň ukončiť – čiže zastaviť prehrávanie.

Pozn.: TRVALÁ ZMENA TEMPA
Trvalú zmenu tempa – priamo v notovom
zápise je možné dosiahnuť zmenou
(prepísaním) čísla dvojklikom na číslo pod
UVOD/ZAVER a uložiť následným kliknutím v
hornej lište na:
,,Súbor

Save,,

DODATOK:
Pre mierne pokročilých užívateľov: MIXÁŽNY PULT
-

kliknúť v paneli na ,,zobraziť,, a potom na „Mixážny pult“
v okne mixážneho pultu na pravej strane je možné zmeniť intenzitu pomeru melódie (spev) a harmónie (organ) posúvaním na zvislej osi jednotlivých kanálov.
Po kliknutí na panel „Zvuk“ je možné vybrať rôzne hudobné nástroje, zosilniť hlasitosť prehrávania, atď....
okno mixážneho pultu zatvoríme kliknutím na ,,x,,

Poznámka!
k predošlej - str. 9
PREHRÁVANIE V SLUČKE
Zapnuté prehrávanie v
slučke nemá vplyv pri ukladaní
piesní do MP3 súboru. Bude
uložených len toľko slôh koľko
ich je spracovaných v notovom
zápise.
Ak je pri prehrávaní
potrebné opakovanie ďalšej
slohy je to nutné nastaviť v
používanom externom mp3
prehrávači.

Prehrávanie v slučke plní svoj
účel len pri prehrávaní skladieb
priamo z PC.

Prajem vám veľa úspechov pri práci a radosť pri počúvaní.
Spracovateľ návodu

R.Š.

