
laulu Rytmi raidat 
 - Rytmiraitoja oman lauluja

”Song rytmiraitoja” mobiili Muusikon App laadukasta  
rytmisen Tausta nyt saatavilla Applen iOS App Storesta

Elossa Rummutus WHO on tuonut tuotannon laatua rytminen tukensa maailmassa, 

se on kätevin - Mobiilisovellus yksinkertainen käyttöliittymä valita, ladata ja toistaa 

Song rytmiraitoja.

Song rytmiraitoja ovat uudentyyppinen tausta koostuu 

kokonaisuudessaan rytminen Tausta (ei melodiaa tai 

harmonia) järjestetty musiikillinen muoto laulu alias on 

”SongFormi”.

Nämä kappaleet ovat täydellisiä esityksiä samanlainen kuin 

mitä odotamme ammattilainen rumpali. Heillä on count-in, 

johdanto osiossa useita kuoroja ja ominaisuus loppuja, 

kaikki kehystetty Täyttöjen rajaamiseksi alun ja lopun 

musiikillisen osia. Liikkuvan tuotteen suunnittelu korostaa 

tarjoaa tämän tason järjestelyssä ilman tyypillinen sovittaja 

käyttöliittymän pitäen näin käyttöliittymä yksinkertainen. Yksi 

voi valita raidan alle 30 sekunnissa, ja alle 15 sekuntia, kun 

saat roikkua sitä.

App sisältää pelaaja joitakin tarkkoja tempo vaihtelua ja perus setti laitos 

sekvensoimiseksi raidat keikan tai jamit. Sitä käytetään muusikoiden kykyjä. Uudet 

muusikot käyttävät App tarjoaa seuraksi kappaleita rytmi, joka on sympaattinen 

kappaleen, jotta he oppivat pitämään ajan alusta alkaen ja hyötyä osallistumisestaan ja 

inspiroiva rytmejä. Keikkaillut muusikot luetteloida tukensa osaksisetlists ja käyttää sitä 

ohjata suorituskykyä. Laadukkaat rytminen tausta, jossa on settilista laitoksen ja 



muusikon pelaaja, kaikki yhden sovelluksen on niin kätevä yksi toteaa itsensä käyttämällä 

rytmistä tuki yhä.

”Muusikon Player” Mikä tämä on? Joka automaattisesti himmentää näytön pelaavat 

taustalla, on hyvä kokoinen painikkeet ja voit muuttaa äänenvoimakkuutta laitteen fyysisiä 

painikkeita. Kyllä, kaikki tämä, mutta tämä pelaaja näyttää 

myös musiikin muodossa radan kuten ”4 kertosäkeet 32 

baaria std. AABA muoto (8|8/8|8) ilman intro' ja 4-

Bar päättyy”, Ja tarjoaa visuaalista vastaan sen soidessa. 

Tämä on vain tieto muusikot haluavat juuri ennen noin 

Toista raita. Jos he alkavat menettää paikkansa hieman, 

kun he pelaavat, nopea vilkaisu näytön todennäköisesti 

saada ne takaisin "radalla"Uudelleen.

Siellä on valtava määrä rytmejä valita (tuhansia) ja loputon 

musiikillinen lomakkeita kappaleita. Kun pyydetty, lataus voi 

kestää muutaman minuutin saapua ennen kuin on 

laitteeseen pelaamiseen. Elossa Rummutus myöntää 

käyttöoikeuden remix radalla, jotta he voivat siirtää sen 

tietokoneelle iTunesin tiedostojen jakaminen ja sisällyttää se 

heidän omia sävellyksiä ja albumin vapauttaa.

Valinta valita kappaleen muodossa nimen, tai vaihtoehtoisesti käyttämällä keppiä 

merkintätapaaiiYli tarjoamalla sekvensointi käyttöliittymä on innovaatio, joka ei ole ennen 

nähty, ja joka antaa tämän App sen luonnetta. Se tarkoittaa, että muusikko tarvitsee tietää 

musiikillinen muoto kappaleen, jonka he varmasti on tehtävä, vaikka he eivät ymmärrä 

sitä. Muusikko ehkä ole perehtynyt nimeämistapaansa käytetään, mutta App käytettäessä 

SongForm nimi, tarjoaa myös kuvauksen kanssa stick-merkintä, Joten kun valitsee ”32-

bar AABA”, Se saa n näkyy”32 baaria std. AABA muoto (8|8/8|8)”. Ei paljon 

resursseja Alive Drumming verkkosivustolla SongForm. Itse asiassa, SongForm nimet 

eivät tarvitse käyttää lainkaan, voi myös valita ”8|8/8|8”Ja saada aivan sama kuvaus 

näkyvissä”32 baaria std. AABA muoto (8|8/8|8)”. App tarjoaa myös joustavan 



järjestely muusikon oma määritelmä kappaleen muodossa käyttäen ”stick merkintätapaiii", 

esim "8|8/8|8”, Joka mahdollistaa erittäin monimutkainen, käyttäjän määrittämiä muotoja. 

Lisäksi, App sisältää myöslaulu jakaminen laitos, Joten jos biisi on ollut sen SongForm 

jaettu ennen voit etsiä se painamalla suurennuslasia hakupainikkeen syöttämisen jälkeen 

nimensä.

Kaksi muuta osaa, jotka tekevät tämän App erottumaan edellisestä rummutusta 

sovellukset ovat (i) ilman kompromisseja, hienointa 

laatua äänen tuella, ja (ii) todella muusikko sopiva 

settilista ja soitin. Tämä tekee kuollut helppo 

muusikoille valmistella, käytännön ja hoitavat 

settilista. 

Song rytmiraitoja on luokan toimia aidosti 

laadukkaan rytmistä tausta. Et aio kyllästy näiden 

taustoja. Et täytyy sekvensoimiseksi mitään. 

Huomaat, että soittimen ja Settilista n käyttöliittymä 

kannustaa käytön App. Saat arvostaa muodossa 

musiikkikappaleet enemmän ja juuri voi sisällyttää 

näitä kappaleita omaan yhden ja albumin vapauttaa. 

Älä anna pois aikaisemmat kokemukset mobiili 

rummutusta sovellukset. Tämä on eri asia.

TO tutustu näytteitä audio katsomaan Alive 
Drumming n Näytteet osoitteessa http://alive-
drumming.org/sample-audio-files/

Mielenkiintoinen takaisin tarinan Song rytmiraidalle 
tutustu postitse ”ensisijaisuutta Rhythm populaarimusiikin ja käytäntö” at http://alive-
drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-music/

Lataa App Applen App Storesta https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Jos haluat lisätietoja tai ajoittaa haastatteluun ota
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i ”SongForm”Viittaa Alive Drumming n tunnistaminen kappaleen muodossa, joka on otettu rumpalin näkökulmasta 
koostumuksen rakenteen laulun. Sen lisäksi antamiseksi nimiä yleisimpiä muotoja kuten 12-bar blues ja 32-baarin 
AABA, Alive Drumming esittelee heidän vaihtoehto stick merkintätapa kuvaamaan kappaleen muodossa. Tikku 

merkintätapa on yksinkertaisesti lista jakson pituudet baareissa erottaa pystysuora palkki, '|'Tai vino palkki,'/", Kun 
seuraava osa on silta. 

ii ”Stick Merkintä”Kuvaa muodossa antamalla pituus musiikin osat baareissa, erottaa’tikkuja’. Tikku on pystysuora 

palkki "|'Tai vino palkki,'/", Kun seuraava osa on silta. 
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