Instrukcja instalacji programu Rubato-Player oraz uzyskania licencji
na korzystanie z on-line’owej bazy utworów

Ilość pamięci RAM
W pierwszej kolejności należy ustalić ilość pamięci
RAM urządzenia, na którym przeprowadzona zostanie
instalacja, gdyż od tego zależy, wersja programu do
pobrania. Jeżeli ilość pamięci RAM jest już znana, można od razu przejść do sekcji Pobieranie. W przeciwnym
wypadku (lub dla upewnienia się), należy kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonę Ten komputer (lub
Mój komputer na starszych wersjach Windows)
i z menu, które się pojawi, wybrać opcję Właściwości,
jak zaznaczono na zrzucie ekranu na prawo.

Po wybraniu tej opcji pojawi się
okno jak po prawej (lub podobne na
starszych wersjach Windows), gdzie
należy odszukać pozycji Zainstalowana pamięć RAM w sekcji System,
jak zaznaczono na zrzucie. W tym
konkretnym przypadku widać, że
komputer dysponuje pamięcią RAM
o pojemności 6 GB.
Dla naszych potrzeb należy określić,
czy posiadamy co najmniej 2,5 GB
pamięci RAM lub najlepiej powyżej
4,5 GB.
Jeżeli komputer posiada mniej niż
2,5 GB pamięci RAM, to niestety nie
będzie możliwe uruchomienie na
nim programu Rubato-Player.
W takim jednak przypadku istnieje
bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że pamięć tę można rozszerzyć (lub wymienić na większą), co
wprawdzie wiąże się z wydatkiem ok. 200–300 zł, ale też ogólnie zapewni sprawniejszą pracę komputera w każdym aspekcie. O szczegóły należy pytać sprzedawcy sprzętu, pracowników serwisu lub
innego specjalisty dysponującego odpowiednią wiedzą.

Pobieranie
Aby pobrać instalator programu
Rubato-Player, należy wejść na stronę pobierania dostępną pod
adresem:
https://www.rubato.io/pobierz
(widok z prawej). Zależnie od ilości
posiadanej pamięci RAM należy
ściągnąć jedną z dwóch dostępnych
wersji instalatora. Jeżeli posiadamy
co najmniej 4,5 GB RAM-u, wtedy
wybieramy instalator pełnej wersji
programu znajdujący się w pierwszym wierszu przycisków pobierania
(na czerwono zaznaczono rozmiar wymaganej pamięci dla każdego typu instalatora). Jeżeli posiadamy
nie więcej niż 4,5 GB (ale przynajmniej 2,5 GB) RAM-u, wybieramy wersję z drugiego wiersza przycisków.
Po kliknięciu na odpowiednią wersję
zacznie się jej pobieranie, co będzie
widoczne w lewym dolnym rogu
okna, jak zaznaczono na zrzucie po
prawej.
Całkowity czas pobrania zależy od
wybranej wersji instalatora (wersja
pełna jest praktycznie dwukrotnie
większa od wersji z mniejszymi
wymaganiami), od przepustowości
posiadanego łącza internetowego
i aktualnego ruchu w sieci. W niesprzyjających warunkach całość
może potrwać nawet kilkanaście minut, zatem należy się uzbroić w cierpliwość.
Po pobraniu Windows może nie rozpoznać instalatora i uznać go za
zagrożenie. Wówczas pojawi się
ostrzeżenie jak po prawej: RubatoPlayer… został zablokowany, ponieważ może uszkodzić to urządzenie.
Komunikat niepotrzebnie wprowadza zamieszanie, więc aby kontynuować, należy kliknąć lewym
przyciskiem myszki na zaznaczone
na zrzucie trzy kropki.

Po kliknięciu ukaże się dodatkowe
menu z opcjami, z którego wybieramy zaznaczone polecenie Zachowaj, dzięki czemu będziemy mogli
zapisać na dysku pobrany instalator.
System Windows jednak nie pozwoli
nam tak od razu zapisać pliku, ale
będzie nas jeszcze próbować
odwieźć od tego zamiaru.

A zatem po kliknięciu na Zachowaj,
ukaże się ekran podobny do tego jak
po prawej. Aby przejść dalej, należy
rozwinąć, zaznaczoną na czerwono,
sekcję Pokaż więcej.

W wyniku kliknięcia ukażą dodatkowe opcje, jak widać
na ekranie po prawej. Teraz wystarczy kliknąć lewym
przyciskiem myszki na opcję Zachowaj mimo to (zaznaczoną na czerwono) i w końcu pobrany instalator zostanie zapisany do katalogu z pobranymi plikami.

Instalowanie
Po zapisaniu ściągniętego instalatora w folderze Pobrane, należy
przejść do tego folderu, klikając na
zaznaczoną na czerwono opcję
Pokaż w folderze na zrzucie po
prawej.

Po otwarciu folderu Pobrane, ukaże
się widok podobny jak na ekranie po
prawej.
Teraz wystarczy uruchomić (zaznaczony na czerwono) instalator, klikając na niego dwukrotnie lewym
przyciskiem myszki. Proszę zwrócić
uwagę, że plik instalatora może
mieć nieco inną nazwę: po pierwsze
może nie wyświetlać się rozszerzenie pliku (tj. „.msi”), po drugie,
zależnie od pobranej wersji, nie
musi być to „lite”, ale „hq” (od high
quality) oraz może też być to inna
wersja instalatora (tutaj jest to
wersja 1.5.0).
Po uruchomieniu instalatora, Windows najprawdopodobniej będzie chcieć nam to
utrudnić i nie pozwoli (tak jak to było
w przypadku pobierania pliku) uruchomić
go od razu. Wynika to z tego, że Windows
nie ma (jeszcze) na liście zaufanych programów naszej aplikacji, a nie dlatego, że
aplikacja, wbrew komunikatowi, może coś
uszkodzić.
Aby zatem „przekonać” Windows do uruchomienia instalatora, należy kliknąć na
zaznaczono po prawej na czerwono opcję
Więcej informacji.

W wyniku na dole okna pojawi się dodatkowy przycisk Uruchom mimo to — został
on również zaznaczony na czerwono na
zrzucie po prawej.
Po kliknięciu na wspomniany przycisk,
wreszcie uruchomi się instalator.

Ekran powitalny instalatora wygląda jak na
zrzucie po prawej stronie.
Teraz klikamy na zaznaczony na czerwono
przycisk Next, aby przejść do kolejnej sceny
instalatora, zawierającej regulamin świadczenia usługi.

Teraz należy uważnie przeczytać regulamin
i upewnić się, że akceptujemy wszystkie jego
postanowienia. Zaakceptowanie warunków jest
konieczne do przeprowadzenia instalacji.
Jeżeli zgadzamy się z postanowieniami regulaminu, to — w celu dalszego procedowania —
konieczne jest fizyczne wyrażenie tej zgody.
Odbywa się to poprzez zaznaczenie (oznaczonej czerwonym kolorem, po lewej stronie
okna) parafki o nazwie: I accept the terms in
the License Agreement. (ang.: akceptuję
warunki Umowy Licencyjnej). Odblokowany
zostaje wówczas przycisk Next, który należy
kliknąć, aby przejść do kolejnej sceny instalatora.

Na kolejnym ekranie możemy zmienić miejsce
docelowe instalacji programu, przy czym
domyślnie ustawione jest ono na odpowiedni
katalog systemowy. Jeżeli nie mamy szczególnych powodów do zmiany tego katalogu, to
zostawiamy bieżące ustawienia bez zmian i po
prostu klikamy na zaznaczony na czerwono
przycisk Next.

Na kolejnym ekranie możemy rozpocząć właściwy proces instalowania programu. W tym celu
wystarczy kliknąć zaznaczony na czerwono
przycisk Install.

Jak to już jednak jest z Windowsem, nic nie jest
proste… Windows przed rozpoczęciem instalowania
będzie znowu próbować ingerować w nasze
polecenia, aby powstrzymać nas od zainstalowania
aplikacji, i powinien wyświetlić komunikat jak po
prawej.
W tym wypadku wystarczy po prostu kliknąć
przycisk Tak zaznaczony na zrzucie czerwonym
kolorem.
Od tego momentu proces instalacji powinien już
przebiec automatycznie. W bardzo szczególnych
przypadkach mogą wystąpić jeszcze jakieś komplikacje ze strony programów antywirusowych. W takich sytuacjach może pomóc chwilowe wyłączenie
programu antywirusowego i powtórzenie procesu instalacji. Jeżeli to nie pomoże, to możliwe, że przyczyna problemów leży na styku usługi instalatora oraz niektórych programów zupełnie niezwiązanych
z Rubato-Playerem, które usługa instalatora błędnie skojarzyła z wcześniejszą wersją programu.
W takich ekstremalnych wypadkach prosimy o kontakt — pomożemy w procesie instalacji.

Gdy instalacja się zakończy powodzeniem,
scena wyświetlana przez instalator będzie
wyglądać jak po prawej.
Teraz wystarczy kliknąć przycisk Finish, aby
zamknąć okno instalatora i tym samym
zakończyć instalację.

Uruchamianie
Po zainstalowaniu programu, na
pulpicie powinna pojawić się ikonka
aplikacji, jak zaznaczono czerwonym kolorem na ekranie po prawej.
(Oczywiście ikonka może pojawić
się w innym miejscu niż na ilustracji).
Uruchomienie aplikacji polega na
podwójnym kliknięciu tej ikonki.
Można też wyszukać program po
nazwie wpisując Rubato-Player
w pole Wpisz tu wyszukiwane słowa
i klikając na, znaleziony przez system, aktywator aplikacji.
Jeżeli już korzystaliśmy z aplikacji i posiadamy utworzone konto on-line, to można przejść bezpośrednio do sekcji Dostęp do biblioteki on-line. W przeciwnym razie warto kontynuować lekturę niniejszego przewodnika.

Zakładanie konta on-line
Gdy aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, wyświetli się okienko dialogowe jak po prawej,
przy pomocy którego będziemy mogli założyć
konto on-line — jest ono niezbędne do korzystania
z aplikacji.
W tym celu w polu wskazanym strzałką należy
podać swój adres e-mail (uwaga: jeżeli posiadamy
kilka adresów, a nasz adres został przekazany do
wstępnej rejestracji, np. w szkole, to należy skorzystać z tego właśnie adresu) i kliknąć przycisk
Utwórz. Przed zatwierdzeniem prosimy o upewnienie się, że w adresie nie ma literówki.

Może to wyglądać następująco:

Po kliknięciu na przycisk Utwórz,
pojawi się komunikat jak po prawej.
Zgodnie z jego treścią, na podany
w poprzednim kroku adres e-mail,
został wysłany link aktywacyjny
zawierający specjalny, unikatowy
kod do aktywacji konta.
Teraz należy przejść do programu
pocztowego i odnaleźć przesłany
e-mail.

Temat wiadomość zostanie ustawiony na Aktywacja konta, zaś nadawcą będzie Rubato
Robot <robot@rubato.io>. Link aktywacyjny
będzie wskazywać adres w domenie rubato.io
i może zawierać pod-domenę (np. api, venus,
lub inne, czyli np. api.rubato.io lub
venus.rubato.io itp). Jeżeli jednak link nie
wskazuje na adres w domenie rubato.io,
prosimy o nieklikanie w taki link, lecz przesłanie nam podejrzanego maila celem weryfikacji, gdyż ktoś może próbować się podszywać
pod adres naszego serwera.
Po kliknięciu na link powinna otworzyć się przeglądarka i jeśli wszystko
przebiegnie poprawnie, to wyświetli
się strona jak po prawej.
Od tej chwili konto jest aktywne
i możliwe jest korzystanie z programu Rubato-Player. (Przeglądarkę
można zamknąć).

Dostęp do biblioteki on-line
Gdy posiadamy już konto on-line,
ale nie posiadamy aktywnej licencji,
to po uruchomieniu programu może
pokazać się komunikat jak widać po
prawej.
Można wtedy kliknąć przycisk
Uruchom Demo, aby po prostu
uruchomić program w trybie demonstracyjnym, ale można też kliknąć
przycisk Uzyskaj licencję, aby
zamówić subskrypcję na dostęp do
on-line’owej biblioteki utworów.
W tym drugim wypadku otworzy się
okno jak po prawej. Jeżeli nasze
dziecko uczy się w szkole muzycznej, która bierze udział w programie
wspomagania nauki gry na instrumencie przy pomocy wirtualnego
akompaniatora, to nauczyciel naszego dziecka powinien posiadać specjalny kod rabatowy, który powinien
przekazać rodzicom wszystkich swoich uczniów. Jeśli posiadamy ten
kod, możemy go wpisać w pole wskazane czerwoną strzałką, a wówczas odblokuje się przycisk Użyj
kodu, który uprawnia do zniżki na usługę dostępu do biblioteki utworów.
Jeśli nie posiadamy kodu, to nic straconego, można po prostu przejść dalej klikając przycisk Dalej (niestety wtedy zniżka nie przysługuje). Można też spróbować przekonać, być może wspólnie z innymi rodzicami, dyrektora szkoły, żeby szkoła dołączyła do programu wspomagania nauki, a wtedy wkrótce być
może taki kod stanie się dostępny ze strony szkoły (poprzez nauczyciela).
Po wpisaniu kodu, zgodnie z powyższym, odblokowuje się przycisk Użyj
kodu, tak jak na ilustracji po prawej,
zaś po jego kliknięciu…

… ukazuje się dostępna oferta ze
zniżką, która przysługuje dla wprowadzonego kodu. Może to wyglądać
jak na ekranie po prawej.
Zależnie od potrzeb wybieramy
określoną subskrypcję i klikamy na
odpowiedni przycisk Zamawiam.

Na kolejnej odsłonie ukaże się formularz do wprowadzenia danych
potrzebnych do realizacji zamówienia oraz z jego podsumowaniem.
Dane wpisujemy w pola oznaczone
czerwoną klamrą, po czym zaznaczamy zgodę na przetwarzanie tych
danych przez dostawcę usług płatności internetowych.
Po prawidłowym wypełnieniu pól
i wyrażeniu wspomnianej zgody odblokowuje się przycisk Płacę.
Po kliknięciu na ten przycisk aplikacja przechodzi w tryb oczekiwania na potwierdzenie płatności,
jak widać ilustracji obok, ….

…. po czym uruchamia przeglądarkę
i otwiera stronę dostawcy usług
płatniczych (Przelewy24), gdzie
wybieramy sposób płatności
i postępujemy zgodnie
z instrukcjami na ekranie.

Po pomyślnym dokonaniu płatności,
ładuje się strona z podziękowaniem
(jeszcze raz dziękujemy!!!), którą
można zamknąć (zaznaczono na
czerwono przycisk X w prawym
górnym rogu okna przeglądarki).
Proszę też zwrócić uwagę, że ikonka
aplikacji na pasku zadań na dole
ekranu (oznaczona na czerwono)
zaświeciła się na pomarańczowo, co
sygnalizuję zmianę wyświetlanej
treści.

I faktycznie, jeśli zamkniemy okno
przeglądarki, to ukaże się nam
finalny ekran jak po prawej, zaś
kliknięcie na oznaczony na
czerwono przycisk Uruchom
spowoduje uruchomienie aplikacji.

Ekran uruchomionej aplikacji widać
po prawej. Listę dostępnych akompaniamentów można przesuwać
kółeczkiem myszki lub przesuwając
dwoma palcami w pionie po gładziku laptopa. Utwory można także
sortować klikając na tytuł odpowiedniej kolumny, wg której chcemy
dokonać sortowania (ponowne kliknięcie zmienia kierunek sortowania).
Jeżeli szukamy konkretnego utworu,
to dużo szybciej go odnajdziemy wpisując w pole zaznaczone czerwoną strzałką fragment nazwiska
kompozytora, tytułu utworu, tonacji czy instrumentu — w dowolnej kolejności. Na przykład aby
odnaleźć utwory Alana Menkena z filmu Pocahontas wystarczy wpisać „men poca” (albo po prostu
„pocah”), zaś utwory do filmów z wytwórni Walta Disneya ukazują się już po wpisaniu jedynie krótkiego
„disn”. Parę prób wpisania różnych wyrazów powinno szybko dać wyobrażenie o działaniu filtra.
Aby wczytać utwór do odtwarzania wystarczy dwukrotnie kliknąć na dany utwór myszką. Odtwarzanie
można uruchomić klikając myszką na przycisk Play lub po prostu naciskając spację (której ponowne
naciśnięcie pauzuje odtwarzanie).
Przyjemności z nauki życzy Zespół Rubato!

