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Song Rhythm Tracks
 - Rhythm Tracks til dine sange. 

”Song Rhythm Tracks”Er en mobil Musiker App at sørge for 
produktion-ready rytmisk opbakning, der er nu tilgængelig på 
Apple iOS App Store

Alive Drumming bringer musikere produktion kvalitet 
rytmisk opbakning, i det mest passende form - en mobil App 
til at vælge, hente og afspille Alive Drumming 's "Song Rhythm Tracks".

Song Rhythm Tracks er en ny type backingtrack udelukkende består af rytmisk underlag (ingen 
melodi eller harmoni) anbragt til musikalsk form af sangen aka det ”SongFormi”. 

Disse spor er komplette forestillinger svarer til, hvad en forventersfra en professionel trommeslager. 
De har en tæller-i, introduktion sektion, flere omkvæd og karakteristiske slutninger, alt indrammet 
med de udfyldninger at afgrænse starten og slutningen af musikalske sektioner. Den mobile 
produktdesignunderstregertilvejebringelse dette niveau af arrangement uden en typisk arrangør 
grænseflade dermed holde grænsefladen enkel. Man kan vælge et spori under 30 sekunder, og under 
15 sekunder, når en fås hænge af det.



Than App omfatter en spiller med nogle præcise tempo 
variation og en grundlæggende sætliste facilitet at sekventere 
sporene til din koncert eller jam session. Det erbrugt af 
musikere på alle niveauer. New musikere brug App til giver et 
akkompagnement til sange med en rytme, der er sympatisk til 
sangen, så de lærer at holde gang lige fra starten, og drage 
fordel af spændende og inspirerende rytmer. Gigging musikere 
katalog deres opbakning i setlists og bruge den til at vejlede 
ydeevne. Having kvalitet rytmisk opbakning, med en sætliste 
facilitet og en musikers spiller, alt i én App er så praktisk man 
befinder sig under anvendelse rytmisk backing mere og mere.

En ”Musiker s Player”: what er det? En, der automatisk 
dæmper skærmen,vil spillei baggrunden, har god størrelse 
knapper og giver dig mulighed for at ændre lydstyrken med 
enhedens fysiske knapper. Ja, alt dette, men dette spiller 

ogsåskærme den musikalske form af sporet såsom ”4 kor 32 
stænger af std. AABA formular (8 | 8/8 | 8) med ingen 
intro' og 4-Bar slutter”, Og giver visuel sporing mod 

dennesom det spiller. Dette erbare den oplysninger musikere 
ønsker lige før de er ved at afspille et nummer. jegf de 
begynder at miste deres plads lidt mens de spiller, Et hurtigt 
blik på displayet vil sandsynligvis få dem tilbage "på sporet" en gang til.

Der er et stort antal rytmer for at vælge fra (i tusindvis) og endeløse musikalsk fOrms til din sange. 
Når anmodet kan downloade tage et par minutter at nå frem, før det er på din enhed for at spille. 
Alive Drumming giver brugeren rettigheder til at remixe nummeret, så de kan overføre det til en 
computer ved hjælp af deling af iTunes-fil og derefter medtage detbrugerens egen 
sammensætninger og albumudgivelser.

Hvad sæt Song Rhythm Tracks en del?

1. Valg Over Sekventering: Valget af at vælge song'sfOrm ved navn, eller alternativt ved hjælp af 
stok notation over at give en sekventering interface er en nyskabelse, der ikke er set før, og en, der 
giver denne App sin karakter. Det betyders, der musikeren behov at kende den musikalsk form af 
sangen, som sikkert skal de gøre, selv om de ikke er klar over det. EN musiker måske ikke være 
bekendt med navngivningen ordning bliver brugt, men App, når du bruger en SongForm navn, 

-enLSO givers en beskrivelse med stick-notation, Så når man vælger ”32-bar AABA”, det få os 

vist som ”32 søjler af std. AABA formular (8 | 8/8 | 8)”. Der er masser af ressourcer på Alive 

Drumming hjemmeside på SongForm. Faktisk behøver SongForm navne ikke at blive brugt på alle, 

kan man også vælge ”8 | 8/8 | 8”Og få den meget samme beskrivelse vises ”32 søjler af std. 
AABA formular (8 | 8/8 | 8)”. Det App også giver en fleksibel mulighed for -en musiker egen 

definition af en sangs formular ved hjælp af ”pind notationii", f.eks "8 |4/ 8 |6”, Der giver mulighed 

for meget komplekse, brugerdefinerede former. Derudover App omfatter også en deling sang 



facilitet, Så hvis din sang har haft sin SongForm delt, før du vil være i stand til slå det op ved at 
trykke på knappen med forstørrelsesglasset søgning efter indtastning sit navn.

2. Fokus på komplette, produktionsklare spor snarere end trommesløjfer: Alive trommespil 
giver ikke en sekventering interface, så der er ingen trommesløjfer. I stedet er der en enkel 
markering brugerflade til at specificere (i)sangens formularog (ii) rytmen. Det herholder 
grænsefladen ren. Det erenten en komplet spor fra tælle for i gennem til slutter eller slet ingenting. 
Looping er ikke engang fremlagt i afspilleren grænseflade. jegt er klart, at hele vejen denne App 
handler om udfører til høj kvalitet, komplet, produktion-ready spor. Det er for professionelle 
musikere og kræsne amatører. Det er ikke et legetøj,men det gjorde gjegve os den mest sjov vi har 
haft i lang tid.

3. Det er en klient-server-løsning: Alive Drumming back-end-servere gøre sekventering og 
lydproduktion, der leverer den færdige track til den mobile enhed. Dette er ikke den 
fremgangsmåde, som andre appshvor alt er inden App, enten ved anvendelse af skræddersyetløkker 
eller bruge iOS' General MIDI lyde. Denne middelværdis Alive Drumming s opløsning har than 
bruger venteing for overførslen er færdig, men dette gør tilladelse højere kvalitet og større udvalg af 
lydspor fra serveren.

4. En musiker grænseflade fra markering til ydeevne: Endelig er hele bruger-oplevelse er 
"ydeevne-venlige" vedtage standard iOS funktioner såsom borde og plukkerne snarere end 
esoteriske design og sekventering grænseflader. Det er blevet designet af musikere til musikere at 
være enkel at bruge. At haveligetil grænseflader til at angive et spor er vigtigt for musikere fordi 
they spiller nye numre hele tiden, og ønsker ikke at spilde spilletid tid sekventering tromme loops - 
så sandt, er dette at jeg formoder at langt størstedelen af 
musikere aldrig gøre sekvens tromme loops - det er for meget 
arbejde og ofte med for lidt belønning. Men under 15 sekunder 
for at angive din næste sporat få en stor klingende opbakning er 
en helt anden udsigt. 

Det er det samme musiker-venlige tilgang med spilleren. Igen, 
det er vigtigt at musikere,om udfører eller øve, at spilleren er 
nem at bruge - læs store knapper - og haVing det snit struktur af 
sporet vises i stedet for et album cover er så meget mere nyttigt. 
Endelig musikere har brug for setlisten faciliteter integreret med 
afspilleren. De skal være i stand til at bestille deres spor, tilføje 
og fjerne spor på tværs af flere set-lister. Disse er centrale 
funktioner, differentiere en musiker skal der af generelle musik 
lyttere. Alle disse aspekter kombineres gøre denne App døde 
nemt for musikere at forberede, praksis og udføre setlists af 
disse spor.

Hvordan Song Rhythm Tracks sammenligne med 
konkurrencen?

Dette er en meget ny type App men der er sammenligninger til Song Rhythm Tracks. Overvej 
disse alternativer. 



(jeg) lignende høj Kvalitet Lyd, Total Fleksibilitet, Højere Køb Pris, Mindre Convenience: 
Fremskaffelse og læring sofistikeret arbejdsstation værktøj for professionelle musikere til at skabe 
høj kvalitet opbakning musik. Dette harlignende stor lydkvalitet med utvivlsomt flere funktioner og 
fleksibilitet, men vil tage betydeligt længere tid, sige omkring 30 minutter, for at skabe et nyt spor 
ved hjælp af sekventering software, gengive til lyd, tag detog overføre det til en mobil enhed til at 
øve, spille eller udfører ved hjælp af standard musikafspillere såsom Apples 'Music' App. Du får i 
kompositionelle funktioner og fleksibilitet, men gå glip af bekvemmelighed - især i de setlists og 
afspiller.

(Ii) Nederste Kvalitet, lavere pris, Forskellige Bekvemmelighed: Vedtagelsen Mobile Drumming 
Apps. Der er en hel vifte af Drumming Apps med en masse sort som til funktioner og faciliteter. De 
er generelt billigere, men ikke' levere på samme måde.Her er de, der måske er tæt pår til SongForm 
Rhythm Tracks use-tilfælde:

Session Band Trommer: Denne App sigter mod en tilsvarende 
proposition - god kvalitet tromme opbakning med en mobil 
interface, men jeg føler, at det falder kort i at levere både (i) 
virkelig høj kvalitet rytmisk backing musik og (ii) en praktisk 
grænseflade. Brugergrænsefladen er baseret på visuel 
sekventering, specifikt til opgaven. Dette er en forbedring at 
skulle bruge en arbejdsstation baseret sequencer og overførsel til 
den mobile enhed, men jeg formoder,er stadig for kompliceret og 
derfor ville stadig være en adgangsbarriere for en masse musikere. 
Som man har at sekventere spor, it er afgjort mere besværligt og 
langsommere at bruge end Song Rhythm Tracks. Også, er der 
ingen reel sætliste facilitet og, som nævnt, tror jeg ikke, det 
leverer nok på engagerende og realistisk trommespil. det erselvom 
betydeligt billigere at Song Rhythm tracks med lavere 
anskaffelsespris og ingen grænse for sporene kan sekvens.

iRealPro: Dette er en fortjent populære App, 
Selvomsandsynligvis ikke normalt betragtes med hensyn til 
rytme-kun opbakning musik. Det gør et stort stykke arbejde med 
styring af setlists, har en bruger-bidragetbibliotek af sange, der 
ofte betyder forbereder en melodi er meget effektiv. Dens styrke 
ligger i at få en fuldmulti-instrument akkompagnement (rytme og harmoni) til kendte melodier 
komplet med en on-screen bly-ark af denne melodi spores som sangen skrider frem. Det 
sandsynligvis er baseret på midi-teknologi og giver gode faciliteter til at balancere mix. Denne 
blanding kan justeres til at have kun rytmen del. 

iRealPro har god kvalitet til prisen men tHer er ikke mange rytmer at vælge imellem. Der ergnide. 
Igen,lyd kvalitet er ikke rigtig der. jegt imponerende på deres første møde den, men efter et stykke 
tid at høre de samme sløjfer igen og igen mister glans. Dette gælder især, hvis kun at spille rytmisk 
akkompagnement snarere end en fuld 'combo' som det' s lyder mere imponerendeved en komplet 
mix end rytme-kun spor. Hvorfor er dette rytmiske lyd mangler sammenlignet medSong Rhythm 
Tracks? iRealProer en App med en begrænset samling af audio loops. Jeg kan ikke høre forskellige 



sløjfer bliver brugt til forskellige tempi i den samme rytme. Jeg kan ikke høredet menneskelig 
variation, der gør trommespil levende og jeg kan ikke høre virkelig stor trommespil ligesom man 
gør med Song Rhythm tracks. iRealPro har en stor følgende til en billig værktøj til at hjælpe lære 
nye melodier; Song Rhythm Tracks virkelig spiller på et andet marked. Det er mere om nydelsen 
af at spille til et stort udvalg af høj kvalitet rytmisk akkompagnement end læring melodier. 

Der er andre mobile-baserede apps, men intet væsentligt nyt, når man overvejer høj kvalitet rytmisk 
backing med en bekvem grænseflade. sanger er en konkurrent til iRealPromed en lidt anderledes 
marked og lignende resultater. Der er andre trommespil specifikke apps, men de alle falder ned i 
forhold til at levere den realisme, spænding og bredden iSong Rhythm Track s lydkvalitet 
opnådved at være server-baseret. Hvad er tjent er komplet høj kvalitet spor allerede optimalt 
sekventeret og audio-manipuleret, før de leveres til slutbrugeren. Ingen sekventering eller lydteknik 
opstår på mobil App.jeg t simpelthen vælger, anmodninger og spiller den spores.

Konklusion

Song Rhythm Tracks er en klasse handle for virkelig høj 
kvalitet rytmisk opbakning. Du kommer ikke til at blive træt af 
disse backing tracks. Du er ikke nødt til at sekventere noget. Du 
vil opdage, at spilleren og setlisten s brugergrænseflade 
tilskynderfortsatte brug. Du vil komme til at sætte pris på i form 
af dine sange flere og du kan omfatte disse spor i egen single og 
album udgivelser. Må ikke blive afskrækket af tidligere erfaringer 
med mobile trommespil Apps. Det er noget andet.

Uanset om du er ved at lære en ny melodi, jamming, gigging eller 
skære dit seneste album, denne App giver en løsning. 

For at se prøver af audio tage et kig på Alive Drumming side 
Prøver på http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

For en interessant baggrundshistorie af SongForm Rhythm Track 
tjek stillingen, ”forrang Rhythm i populærmusik og praksis” på 
http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-
music/

Hent App på Apple App Store på 
https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8



i ”SongForm”Henviser til Alive Drumming s identifikation af en sang formular, taget fra en trommeslager 
perspektiv af den kompositionelle struktur af en sang. I tillæg til at vedtage navne for almindelige former såsom 12-
bar blues og 32-bar AABA, Alive Drumming introducerer deres alternative pind notation til at beskrive en sangs 

formular. Stick notation er blot en liste over afsnittet længder i barer adskilt af en lodret streg, '|'Eller en skrå bar,'/', 
Når det følgende afsnit er en bro. 

ii ”Stick Notation”Beskriver form ved at give længden af de musikalske sektioner i barer, adskilt af’sticks’. En pind 

er en lodret streg, '|'Eller en skrå bar,'/', Når det følgende afsnit er en bro. 
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