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Darkwood Designs Aplausos  Meter combina um medidor de nível de precisão com gráficos
personalizados destinados a funcionar em tela cheia. Ele é projetado para máxima facilidade de uso e versatilidade
para fazer comparações relativas como em competições.

Por favor, leia atentamente estas instruções para obter o melhor das várias opções

Gráficos incluídos

Ctrl 0 a Ctrl 5 são mais adequados para um monitor 04:03, enquanto Ctrl 6 a 9 é melhor visualizada em 16:9.
Use como são ou como base para seus próprios projetos.

1.   Instalação e Operação
 2.   Setup programa
 3.   Mais opções
 4.   Gráficos Criação e configuração de exibição
 5.   Estilos metros
 6.   Gráficos alternativas e comutação

   Ctrl 0        Ctrl 1                    Ctrl 2                 Ctrl 3

       Ctrl 4                     Ctrl 5                           Ctrl 6

                    Ctrl 7            Ctrl 8             Ctrl 9
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Instalação

Aplausos Meter geralmente será enviado a você por e-mail ou um link para download. Se por e-mail, você precisará
renomear 'Aplausos instalação Meter.exe' o arquivo 'Setup Aplausos Meter "para, porque a maioria dos sistemas de
e-mail não transmitem exe.

Dê um duplo clique para iniciar o instalador e siga as instruções na tela. Para o Windows XP, Vista ou 7. Sem ligação
à Internet é necessária.
Na inicialização, você pode obter "Input Device Not Found" o erro. Isso pode ser porque nenhum dispositivo é
armazenado no arquivo de configurações ou o dispositivo usado anteriormente não está disponível. Botão direito do
mouse para abrir a tela de configuração. A partir da lista suspensa, selecione a placa de som que você deseja usar
para a entrada de microfone. Clique em OK. Faça isso mesmo se houver apenas um dispositivo na lista. O nome do
dispositivo será salvo.

Sobre a compra de Medidor de Aplausos você será fornecido com um código para desbloquear a sua cópia
que precisa ser inserido na tela de configuração. Digite seu número no'????????' caixa e clique em 'OK'.
Você tem cinco minutos para usar o programa sem inserir o código. Nenhum registo on-line é necessário.

Verifique se há atualizações em http://www.DarkwoodDesigns.co.uk

Atualizações são gratuitas para os usuários registrados, mas deve ser solicitada DarkwoodDesigns@gmail.com

Operação

Estas funções podem ser operadas a partir do teclado:

�  F1    abrir esta Ajuda
�  Espaço  start / stop leituras
�  Ctrl S   instalação aberta (ou tela botão direito do mouse)
�  Ctrl D  alternar o modo de design (permitir arrastando)
�  Ctrl H  Picos Segure
�  Ctrl N   Não segure picos
�  Ctrl R   Reset de pico (ou tela clique duplo)
�  Ctrl X   Sair do programa
�  Ctrl 0-9  gráficos Switch
�  ESC  programa Exit ou perto Setup

A tela de configuração também contém alguns desses controles operacionais.

Para abrir a tela de configuração do botão direito do mouse ou pressione CTRL S.
A tela de configuração pode ser fechado com ESCAPE.
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Instalação de Programas

Idioma
Selecione seu idioma na lista suspensa para ser usado nas legendas de configuração. A tradução é do Google
Tradutor - desculpas se alguns dos que está errado!

Dispositivo de Entrada
Selecione o dispositivo de entrada de som para usar o microfone da lista suspensa. O arquivo armazena
AppMeter.ini o dispositivo que você selecionou.

Nota: Verifique se o seu driver de entrada do microfone não fornece um controle automático do volume em
contrário todos os aplausos que parecem estar ao mesmo nível! Normalmente, esse recurso pode ser desligado.

Calibração
A calibração do medidor deve ser ajustado para dar a margem que você precisa, ou seja, um valor de -6 dB dá
6dB de altura livre acima da escala completa no medidor. Nesta aplicação, ou 6dB-4dB devem ser suficientes para
evitar a sobrecarga e não tem grande relevância aqui.

O nível do microfone precisa ser definido usando o mixer do Windows para dar uma leitura sensível. Certifique-se
de permitir que a abundância do quarto na parte superior para determinar o nível de microfone. É incrível o quão
alto uma multidão entusiasmada pode ser! Infelizmente, não há substituto para a experiência ea experiência na
definição do nível.

As leituras do medidor do porcentagem de escala completa. A faixa útil de 1-100 na escala é de cerca de 40dB.
Com Full Scale fixada em 100 então 10dB = 63,7,-20dB = 27,8 - 30 dB = 7,0 aprox. Um aumento de 6 dB
representa o dobro do volume.

Nota: Depois de fazer alterações, clique em OK antes de sair do programa ou fechar a tela de configuração ou
alterações podem ser perdidas.
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Mais opções

Média
A média móvel pode ser usado em vez de ler picos instantâneos marcando "Use Média. O tempo durante o qual
ocorre a média pode ser inserido no intervalo de 25 milissegundos para 10 segundos. (Padrão é de 0,5 segundos).
A idéia deste é para evitar um pico transitório curto alto de tomar precedência sobre o quadro mais geral.

Aplausos Meter opera sempre em estéreo, mas entradas esquerda e direita são somadas.

Reset Auto Hold Pico
Em conjunto com a opção de Hold Peaks isso permite que o pico mais alto para realizar no visor numérico por um
tempo pré-definido, de 0,1 a 120 segundos. O temporizador é reposto a cada pico mais alto nova assim o mais alto
nível será realizado durante esse período de tempo. Também pode ser redefinida por um duplo clique na tela, com
CTRL R, ou pressionando a barra de espaço que alterna leituras on e off.

Background Gráfica
Por padrão, o programa usa C: \ Program Files \ Darkwood \ Aplausos Meter \ Arquivos Graphic.bmp para o fundo.
Você pode carregar qualquer bitmap adequado ou imagem JPEG como pano de fundo, clicando em "Browse ..." e
selecionar o arquivo de imagem. Idealmente, o tamanho do pixel da imagem deve coincidir com o tamanho da tela.
Se você não estiver usando o modo tela cheia o tamanho da janela será ajustado ao tamanho da imagem fornecida
800x600 pixels ou maior. Se houver um problema com o arquivo padrão será usado.

Bloquear Configurações
As configurações podem ser bloqueados e desbloqueados usando uma senha. Este destina-se para evitar
alterações acidentais e não para de alta segurança - uma senha esquecida podem ser encontradas no arquivo
AppMeter.ini.

Para uso quando não estiver em tela cheia, há também a opção de manter a janela sempre no topo.

A taxa de decomposição também pode ser ajustada com base nos valores arbitrários de 1 (lento) e 10 (mais rápido).

Para o modo de tela cheia, marque a caixa e clique em OK. O programa terá de ser reiniciado e, em seguida,
começar em full-screen da próxima vez.

Multi-monitores são suportados, digite o número do monitor que deseja usar. Se o número excede o número de
monitores disponíveis no monitor primário (1) será usado. Isso também precisa de um programa de reiniciar.

Mantenha a opção Picos
Com esta opção marcada o pico mais alto até agora é armazenada e mostrada no visor numérico. Picos também são
mostrados como uma barra branca. Assim, o som mais alto é muito realizada no visor. Se a média for habilitado,
então é o maior valor médio que é realizada. Hold Peaks pode ser ativada com CTRL H e desligado com a tecla
CTRL N (em espera e no Hold!)

Para repor basta fazer duplo clique em qualquer lugar na tela principal ou pressione CTRL R. Há também uma opção
Auto Reset.

BARRA DE ESPAÇO
As funções a barra de espaço para ativar ou desativar o medidor. Batendo a barra de espaço deixa de ser tomadas a
partir de leituras e redefine a indicação a zero. Tocando mais uma vez começa leituras devem ser tomadas, portanto,
o display pode ser feito ativo somente enquanto o aplauso está sendo dada.

SE O display numérico é mostrado ZERO possibilidades são o programa está em pausa!

Gráficos de comutação
Até 10 de gráficos predefinidos (fundo e as configurações de vídeo) pode ser preparado e ligado enquanto o
programa está sendo executado usando CTRL CTRL 0 a 9.

Fechando o programa em modo de tela cheia - tela de configuração aberta e clique em Sair do programa ou
pressione CTRL X.
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Gráficos Criação e configuração de exibição

A base do display gráfico é uma imagem bitmap chamado "Graphic.bmp 'na pasta de dados do programa -

Windows XP - C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ Darkwood \ \ Arquivos de medidor de
Aplausos
Vista e 7 - C: \ ProgramData \ Darkwood \ \ Arquivos de medidor de Aplausos

No entanto, você pode procurar e carregar qualquer bitmap adequado ou arquivo de imagem JPEG a partir da tela de
configuração.

Você pode criar uma nova imagem ou editar o Graphic.bmp padrão usando Photoshop, Paint ou editor de imagem
similar. Idealmente, o tamanho da imagem deve coincidir com a resolução de tela que você pretende usar, por
exemplo, 1024 x 768 pixels, mas pode ser re-dimensionados pelo medidor de Aplausos para ajustar, se necessário.
Idealmente, a imagem deve ser da mesma proporção para evitar distorção. IImages maiores que 1920x1080 pixels
será sempre reduzido ao tamanho.  Marque a opção Ajustar à tela para redimensionar a imagem de fundo para caber
na tela. Selecione no menu drop down list Estilo Medidor um bar-graph, horizontal bar-graph vertical ou exibição
clássico metros analógico. Há também só fundo, onde é mostrado nenhum medidor ou mostrador numérico. Isto é tão
gráficos introdutórios podem ser mostrados, por exemplo.

Modo Design
Com esta opção marcada você pode usar o mouse para arrastar os elementos para a posição. Verifique Design
Mode na tela de configuração (ou Ctrl + D) Em seguida, clique na barra de metro ou display numérico para mover ou
redimensionar. Use o mouse para arrastar para a posição. Use a roda do mouse para alterar o tamanho, mantendo a
tecla SHIFT para alternar largura / altura. O ponteiro do mouse muda de acordo.
.
Após o ajuste desativar Design Mode (Ctrl + D novamente) para evitar alterações acidentais. Lembre-se de salvar as
configurações na tela de configuração.

Nota: a altura de uma barra vertical e largura de uma barra horizontal apenas pode ser variada em incrementos de 50
pixels.

Confira os blocos de caixa para mostrar o bar-graph, como blocos separados, em vez de uma barra sólida.

As cores podem ser as barras ser variado e ajustado para misturar ou não mistura. Na tela de configuração clique no
pequeno bloco de cor para abrir o seletor de cores. É possível alterar a cor mais baixa, a cor e a cor da parte superior
da barra de fundo. A alteração terá efeito somente quando o seletor de cores é fechada.
Você também pode alterar a cor do indicador de pico. Normalmente, esta será a mesma cor que o resto da barra.
Para utilizar a sua própria escolha, marque a opção Usar cores Peak e clique no bloco para definir a cor.

Misturando Controle
Algum controle sobre a forma como as duas cores são misturados é fornecido com duas pequenas barras.
A mão esquerda de um switch controla o ponto de transição, enquanto a mão direita um Midtone controla o brilho no
centro, por exemplo, com vermelho e verde que controla a quantidade de amarelo na mistura. O efeito varia um
pouco de acordo com o que são as cores.

Quando não misturado, o ponto de passagem é controlado
usando o controle deslizante de mistura do lado esquerdo
('switch').

A posição e tamanho, cores e fontes da leitura numérica pode ser
ajustado conforme a necessidade. As posições referem-se ao
canto inferior esquerdo das barras de medição e leitura. As
unidades estão em pixels e algumas experiências podem ser
necessários para obter a posição correta. Os valores podem ser
introduzidos "ao vivo" e os botões para cima / baixo são úteis para
ajuste fino. Nota: a medida vertical é em pixels de cima para baixo
e horizontalmente da esquerda (veja o diagrama abaixo).

Apenas as barras coloridas ea leitura numérica são plotados - o
resto é com você. Os gráficos incluídos apresenta uma escala que
vai ajudá-lo a obter o tamanho de sua própria escala correta se
você quiser um. Você pode cortar e colar para re-posição e alterar
a largura, mas a altura só pode ser alterado em incrementos de 50
pixels para que o gráfico terá de ter isso em conta.
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Estilos metros

Quatro estilos metros são possíveis:

● fundo só  no display do medidor ou numérico, apenas exibe uma imagem
  ● As barras verticais  ver páginas anteriores
  ● Barras horizontais  ver páginas anteriores
  ● medidor analógico (a partir da versão 3)

Ajustes Medidor Analógico

Posicione o medidor da mesma forma como para os medidores de bar-graph. Use a posição de cima para baixo
botões na tela de configuração, ou ativar o modo de design (Ctrl + D) e arraste com o mouse para a posição
desejada.
Ajuste o tamanho com o mouse-wheel. O comprimento do ponteiro é definido apenas pela altura. A largura deve,
então, ser fixado suficientemente ampla para evitar recorte do final dos ponteiros. A caixa delimitadora mostra o
tamanho, uma vez que o medidor foi selecionado, clicando sobre ela.

As cores são definidas da seguinte forma:

Cor Peak - o ponteiro que indica o pico realizada. Desmarque a opção Usar cores Peak para desligar o indicador de
retenção de pico.
Cor da barra superior - o ponteiro indicando o pico de corrente.
Low cor bar - a borda direita de ambos os ponteiros. Normalmente preto.
O fundo de bar, Blocks, Mistura e mistura sliders não têm efeito.

Numérico de exibição

Os botões de fonte, cores e bkgnd permitir que você selecione a fonte de exibição numérica e seu tamanho e cor.
Bkgnd é a cor do fundo em torno dos numerais. A opção Ativar permite a leitura numérica para ser ligado ou
desligado.

O display numérico normalmente tem uma cor de fundo de sua escolha. Você também pode verificar o fundo
transparente, de modo que seu fundo gráfico mostra todo o texto. Neste caso, o texto não deve ser colocada na parte
superior do medidor de gráfico de barras.
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Décimos Incluir Numérico
A escala varia de 0 a 100 mas internamente há 1000 passos. Se você deseja ter uma maior resolução, em
seguida, marque essa opção. O display numérico, então, incluir décimos decimal, 85,5 por exemplo.

Display numérico
Dois botões de fonte e BkGnd permitem que você selecione a fonte de exibição numérica e seu tamanho e cor.
BkGnd é a cor de fundo em torno dos numerais.

Carregar e salvar as configurações de gráficos
Depois de ter seleccionado a sua imagem de fundo e ajustadas as posições, cores e fontes dos elementos activos
você pode salvar e depois recarregar essas configurações. Só as opções de gráficos são salvos (todos os
intervenientes no painel do lado direito), e uma imagem também é criado. Normalmente, estes serão encontrados
estar em C: \ Program Files \ Darkwood \ Aplausos Meter \ Arquivos, mas você pode usar qualquer pasta.
As configurações no painel do lado esquerdo são salvos e carregados somente com a aplicação.

Preparando Gráficos Alternativa e Switching Gráfica

Até 10 imagens podem ser pré-preparado e ligado enquanto o programa está sendo executado usando CTRL
CTRL 0 a 9.

Para configurar o gráfico de comutação preparar o seu primeiro bitmap ou jpeg como acima descrito. Carregar na
imagem e configuração do medidor e mostrar. Clique em "Salvar configurações" para salvar a configuração atual
para um arquivo.
Clique em 'Lista Preset' para abrir a janela de atribuição de controle. Dê um duplo clique em uma das células em
branco arquivo, em seguida, procurar um arquivo de configurações que você salvou. Uma imagem de visualização
em miniatura é exibida. Clique em "Salvar e Fechar".

Dicas:
Antes de adicionar as predefinições que pode ser uma boa idéia para salvar a configuração padrão Ctrl 0 se quiser
voltar a ele.
Você pode gostar de exibir uma imagem sem o medidor ou de leitura, como um título, talvez. Basta mover os
elementos ativos fora da tela.

Nota: A configuração na tela quando você fechar o programa é exibido na próxima vez que iniciar.


