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Cara memasang music bot discord android

Perilisan Discord pada 13 Mei 2015 memberikan solusi bagi komunitas video gaming. Discord adalah aplikasi gratis yang menyediakan layanan untuk pengguna dalam komunikasi teks, gambar, video dan suara audio di antara pengguna di saluran obrolan. Pengguna Bicker sendiri telah mencapai 250.0,0 pengguna sejauh ini dan satu-satunya bicker mobile di Google Play telah
mencapai 50juta pengguna Android dengan ukuran 84MB yang cukup ringan yang tentu saja dapat digunakan untuk multitasking dengan game saat berlari bersama. Jika Anda adalah admin di server perselisihan, maka jangan bosan sehingga meningkatkan kebahagiaan anggota server sehingga dengan cepat menempatkan musik bot di server ya bertengkar menjadi salah satu
sarana hiburan. Dan salah satu bot musik di Discord adalah Rythm Bot Music Bickering. Rythm Bot adalah bot musik berkinerja tinggi dan kaya fitur untuk Discord, yang dirancang khusus untuk memberikan musik, stabilitas, dan kemudahan penggunaan berkualitas tinggi, sekaligus menyediakan fungsionalitas musik canggih untuk menciptakan pengalaman bot musik terbaik.
Saat ini Rythm Bots telah melayani hingga 4.327.729 server perselisihan di seluruh dunia. Rythm juga bisa memberimu lirik lagu yang sedang kamu mainkan atau semacamnya. Rythm Bot saat ini mendukung layanan streaming musik / lagu dari YouTube, SoundCloud, Twitch, Vimeo dan Rythm Mixer Keuntungan berikut adalah: Play Rythm memungkinkan pengguna untuk
memutar lagu dari YouTube dengan cepat berdasarkan pertandingan teratas untuk kueri yang diberikan dalam perintah Putar. Cari apakah pengguna ingin memutar lagu mana, kami juga memiliki perintah penelusuran yang memberi Anda beberapa hasil pertama di YouTube untuk permintaan penelusuran dan memungkinkan pengguna untuk memilih lagu mana yang akan
diputar. URL Jika pengguna tahu persis lagu mana yang ingin mereka putar, mereka cukup menjalankan URL video YouTube atau URL layanan lain yang kami dukung. Cara menambahkan bot musik Rythm ke layanan perselisihan: Anda harus memiliki peran dengan administrator atau izin manajemen server untuk dapat menambahkan Rythm ke izin server. Jika Anda memiliki
salah satu izin ini, Anda harus bisa mengganti nama server Anda. 1. Pertama pergi ke halaman situs web rythmbot.co. Lalu klik Undang Rythm di sudut kanan atas. 2. Anda akan dibawa ke halaman baru, menambahkan bot ke server di bawah bot pilih server Anda yang ingin Anda tambahkan Rythm pertengkaran musik bot. Klik Berikutnya 3 untuk mengotorisasi. Periksa robot
captcha im bukan 4. Music Bickering Rythm Bot Server telah ditambahkan untuk mengelola Anda. Cara menggunakan musik bertengkar bot Rythm1. Pertama, masuk ke saluran suara yang terletak di server perselisihan Anda. 2. Kemudian masukkan permintaan (!) dan minta Rythm agar (bermain) untuk memutar musik. Contoh:! + Judul Lagu/Judul Lagu Main Nidji Laskar
Pelangi dan Apa yang Terjadi Rythm Bot akan dirotasi secara otomatis Seperti yang Anda inginkan. Untuk menambahkan ke daftar musik yang ingin Anda dengarkan secara bergantian, Anda hanya perlu mengulangi perintah di atas dengan mengikuti lagu .3 lainnya. Anda juga dapat melakukan karaoke dengan teman-teman Anda dengan bantuan lagu yang Anda ikuti! Lagu +
Judul Lagu/Penyanyi Bisa membaca dengan memesan sebagai contoh: !Song Nidji Laskar Pelangi4. Dan untuk mencegah bot Rythm memainkan musik, Anda hanya perlu menggunakan perintah! Putuskan sambungan atau! lihat fitur perintah lengkap dcTo yang dapat dilihat oleh bot pertengkaran musik ritme di bawah ini. BACA JUGA: 5 Rekomendasi Bot Pertengkaran Musik
Terbaik Commond Bot Music Bicker Rythm setiap pesanan Anda membutuhkan pengalaman musik yang hebat! Putar: Putar lagu dengan url atau kata kunci yang Anda berikan!Putuskan sambungan: Hapus bot dari saluran suara di dalam.!np: Temukan bot lagu apa yang diputar!alias: Daftar perintah bot Rythm akan ditampilkan!ping: Periksa waktu respons bot untuk
perselisihan!Lewati: Saat ini melewati lagu game!seek: Mencoba mencapai titik tertentu di trek saat ini!SoundCloud: Temukan lagu di SoundCloud!Delete: Hapus dari lagu playlist! LoopQQ: Ulangi semua playlist yang dibuat!Penelusuran: Cari YouTube untuk hasil URL!Statistik: Menampilkan statistik bot.!Loop: Mengulangi lagu game saat ini!Dan: Informasi tentang berdonasi ke
bot Rythm! Shard: Periksa shard Anda!Join: Calling bot in your voice channel!Song: Get the lyrics of the song you're playing!Info: Information about Rythm! ! Jeda: Berhenti memutar lagu yang sedang Anda mainkan. !Resume: Musik yang terus dijeda! Pengaturan: Mengubah pengaturan Rythm!Move: Pindahkan ke posisi pertama dalam antrean atau pindahkan lagu tertentu ke
posisi yang dipilih! Berikutnya: Menjelang jumlah tertentu di trek saat ini. !skipto: Lewati posisi tertentu dalam antrean!Clear: Clear daftar putar lagu.!Replay: Reset lagu mulai sekarang!Clean: Hapus semua pesan bot Rythm dalam teks channel! Hapus: Hapus lagu ganda di daftar putar! Volume: Periksa atau ubah volume lagu! Mundur: Mundur dengan jumlah tertentu di trek saat
ini.!Platop: Suka Perintah Putar, tetapi antrean dari atas.!playskip: Tambahkan lagu di bagian atas antrian dan lompat ke sana!!Invite: Request Link Bot Rythm Invite! ! Acak: Acak Daftar Putar Musik! Antrean: Melihat antrean. Untuk menampilkan halaman individual, ketik perintah dengan nomor halaman yang ditentukan (Q2) nanti. Leavecleanup: Menghapus lagu pengguna yang
tidak ada dari antrean. Catatan: Mulai awal Agustus Hime Bot berhenti bekerja, jadi kami mengganti tutorial ini menggunakan bot ritme jika Anda pernah bergabung dengan server perselisihan komunitas besar biasanya ada saluran musik, kami hanya akan memasukkan nama judul lagu dan berada di musik secara otomatis . Jadi sebuah lagu jauh lebih menyenangkan saat
bermain game selama tim obrolan suara. Nah, bagaimana aku bisa membuatnya? Berikut adalah tutorial cepat 1. Pastikan Anda memiliki server perselisihan Anda sendiri, jika Anda 2 Halaman dibuka. Jika Anda sudah masuk, silakan undang bot, baca di sini apa yang harus dilakukan untuk menambahkan admin ke server Discord. Pilih Hime yang diundang ke server Anda 4.
Kemudian pilih server yang ingin Anda berikan bot himme musik. Pilih Diotorisasi 5. Kembali ke pertengkaran anda ketika itu dilakukan. Kemudian sambungkan ke Channel Voice 6. Jika Anda sudah tersambung ke teks saluran, ketik judul lagu .search. Contoh seperti gambar di atas, itu akan melihat opsi daftar 5, klik antara nomor 1 dan nomor 5 yang ingin Anda putar. Jika dipilih
akan terlihat seperti gambar di bawah 7. Jika Anda ingin melihat daftar urutan lagu yang tipenya telah ditambahkan.. Antrean di sini adalah urutan daftar yang dapat digunakan dalam bot musik hime untuk memudahkan Anda .pl urutan musik video berikut. . Memutar Lagu/URL Acak/Daftar Putar/Pemutaran Otomatis: Putar lagu atau daftar putar dengan tautan atau lagu tertentu,
tautan diperlukan untuk lagu apa pun yang tidak ada di YouTube (juga gunakan untuk mengundang bot). Anda dapat menggunakan daftar putar acak playlist_link acak sebelum memutar atau menggunakan .play autoplay untuk memutar pemutaran otomatis. Anda juga dapat .play scsearch: lagu untuk menemukan lagu dari SoundCloud dan memutarnya. .voteskip. .skip: Lewati
lagu yang diputar dengan voting, setujui setidaknya 50% anggota di saluran Voice atau pemain (permintaan) yang pergi. Prev. . Sebelumnya: Lagu terakhir yang telah diputar kembali untuk diputar. melompat ke. song_index: Lewati lagu dengan melewatkan daftar putar lagu secara berrutan. Cari duration_in_seconds: Melompati jumlah detik yang diberikan dalam sebuah lagu,
Anda juga bisa melompat mundur dengan sesuatu seperti .lookout-10 yang akan melompat kembali 10 detik. .modskip. .forceskip: Paksa lagu sebagai DJ atau admin. Tidak perlu memilih. lagu .search: Mencari lagu di YouTube dan memungkinkan Anda mengantri, menambahkan scsearch: sebelum bernyanyi untuk mencari di SoundCloud. Contoh: .search nidji .stop. Aku tidak
tahu apa yang harus kita terjadi. .diconnect: Hentikan lagu saat ini dan playlist.stop akan meninggalkan saluran suara bot dengan melakukan 2 kali. .p. Jeda: .rq untuk menjeda lagu. .clearqueue . .reset: Menghapus semua entri dari antrean musik, meskipun tidak menyukai saluran suara .stop ke bot..re. Lanjutkan: Lakukan lagu yang dijeda (jeda) .sh. . Acak: Kocok antrean musik
yang diputar telah diminta. .repeat: Atur status true atau false ke pengulangan antrean saat ini dari lagu saat ini. . . . .q. Menampilkan antrean lagu saat ini. Antrean interaktif, Anda dapat mengklik respons Di bawah pesan untuk beralih antar halaman. .np. .nowplaying . .Saat ini menunjukkan informasi tentang lagu game..delete .. r. Hapus song_index song_index_2,
song_index_3...: Hapus lagu berdasarkan indeks .songlist. Anda juga dapat menghapus beberapa lagu dengan melewati beberapa .mov indeks. playafter . Memindahkan song_to_move position_in_queue: Memindahkan lagu menurut indeks ke posisi dalam antrean. Jika tidak ada status yang diberikan, posisi akan default ke 1, yang berarti lagu akan diputar nanti. Pesanan
pelanggan (hanya bayar .vol. .volume 1-100: atur volume musik dalam persentase (%) Tambahkan 1 hingga 100 .aliases/alias link/name: Perintah ini memungkinkan Anda untuk membuat alias khusus untuk lagu / daftar putar jika namanya terlalu panjang untuk ditulis atau jika Anda hanya dapat memutarnya dengan tautan mereka. Setelah membuat alias, Anda dapat
memutarnya menggunakan .pl. Ini sangat berguna jika Anda tidak ingin menyalin tautan atau menempelkan nama setiap saat. Perintah Umum .partners: Menampilkan Hime mitra. Jika Anda ingin menjadi mitra silakan gunakan .invited msg init0 di server Hime. perintah .help: Perintah mendapatkan informasi, mencantumkan semua perintah jika perintah dijatuhkan. .info. Statistik.
.botinfo: Lihat semua hal tentang Hime Bot info.links.. Undangan: Tampilkan tautan undangan untuk keduanya, serta beberapa tautan lain ke hal-hal seperti situs web, jalur, dan server sengketa. Ping: Bot menunjukkan ping dan latensi, gunakan untuk memeriksa apakah tertinggal atau tidak, ping tinggi semakin banyak..donat: Lihat informasi tentang cara menyumbang ke kata
hime bot.nsfw: :D. name_of_song Lagu: Cari dan tampilkan lagu di genius.com Admin. Pengaturan DJ. Tc. Wakil Kanselir. Autoplay. Tms. Nilai awalan: Menampilkan pengaturan bot di server. Anda bisa mengubah setelan yang tercantum menggunakan perintah ini. Contoh: DJ @role DJ: Atur peran DJ ke server. Nilai: Tidak ada, @role. TC: Mengatur saluran teks untuk
menggunakan perintah musik dan aksesori terkait musik hime. Nilai: Tidak ada, #channel. VC: Mengatur saluran suara bagi Hime untuk memutar musik di Value: None, Voice Channel Name. Pemutaran Otomatis: Pemutaran otomatis adalah fitur yang mirip dengan YouTube Autoplay, tempat daftar putar dapat diputar setelah memutar antrean. Nilai: Tidak Ada, Default, .... TMS:
Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk menonaktifkan memutar pesan sekarang. Nilai: True, awalan false: Ini adalah pengaturan yang paling berbahaya, awalannya adalah karakter yang dimulai dengan setiap perintah, awalan default. Namun Anda bisa mengubahnya sebagai sesuatu yang lain seperti ini!. Nilai: Tidak ada, prefix_character. Berhati-hatilah bahwa bot tidak
akan merespons jika Anda mencoba memanggil perintah menggunakan. Awalan setelah mengubah awalan. Jika Anda ingin mengubahnya kembali, seperti ini bot #3590 tag @hime dan itu akan memberi tahu Anda awalan Anda saat ini. Preposisi.
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