
"Song rytmiraitoja"Alkaen Alive Drumming - 
Review ja vertailu

Song rytmiraitoja
 - Rytmiraitoja oman kappaleita. 

”Song rytmiraitoja”On mobiili muusikon App tarjoaminen 
tuotanto-ready rytminen tausta, joka on nyt saatavilla Applen iOS 
App Storesta

elossa Drumming tuo muusikot Tuotantolaatuisia rytmistä 
tuella, se on kätevin - Mobiilisovellus valita, ladata ja toistaa 
Alive Drumming n "Song rytmiraitoja".

Song rytmiraitoja ovat uudentyyppinen tausta koostuu 
kokonaisuudessaan rytmisen alustalla (ei melodiaa tai 
harmonia) järjestetty musiikillinen muoto kappaleen eli se 
”SongFormi”. 

Nämä kappaleet ovat täydellisiä esityksiä samanlainen kuin 
mitä yksi odottaasammattilainen rumpali. Heillä on count-in, 
johdanto osiossa useita kuoroja ja ominaisuus loppuja, kaikki 
kehystetty Täyttöjen rajaamiseksi alun ja lopun musiikillisen 
osia. Mobiili tuotesuunnittelupainottaatarjoavat tämän tason 
järjestelyä ilman tyypillisen sovittaja käyttöliittymän pitäen 
näin käyttöliittymä yksinkertainen. Yksi voi valita raidansisään 
alle 30 sekuntia, ja alle 15 sekunnin, kun yksi saadas jyvälle.

THän App sisältää pelaaja joitakin tarkkoja tempo vaihtelua ja 
perus setti laitos sekvensoimiseksi raidat keikan tai jamit. 
Senkäyttämät muusikoita kykyjä. NEW muusikot käyttää 



sovellus että tarjoaa seuraksi kappaleita rytmi, joka on sympaattinen kappaleen, jotta he oppivat 
pitämään ajan alusta alkaen ja hyötyä osallistumisestaan ja inspiroiva rytmejä. Gigging muusikot 
luettelo tukensa osaksi setlists ja käyttää sitä ohjata suorituskykyä. HavING laatu rytminen tausta, 
jossa on settilista laitoksen ja muusikon pelaaja, kaikki yhden sovelluksen on niin kätevä yksi toteaa 
itsensä käyttämällä rytmistä tuki yhä.

”Muusikon Player”: whattu on? Joka automaattisesti himmentää näytön,pelaataustalla, on hyvä 
kokoinen painikkeet ja voit muuttaa äänenvoimakkuutta laitteen fyysisiä painikkeita. Kyllä, kaikki 

tämä, mutta tämä soitin myösnäytöt musikaalin muodossa radan kuten ”4 kertosäkeet 32 baaria 
std. AABA muoto (8|8/8|8) ilman intro' ja 4-Bar päättyy”, Ja tarjoaa visuaalista vastaansen 

soidessa. Tämä onvain se Tietoa muusikot haluavat juuri ennen noin Toista raita. minäf 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 musikaali fOrms oman lauluja. 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 sen sittenkäyttäjän omia sävellyksiä ja albumin 
vapauttaa.

Mikä erottaa Song rytmiraitoja toisistaan?

1. Valinta Over sekvensointi: Valinta valitsemalla sOng'SFORM nimen tai vaihtoehtoisesti 
käyttämällä keppiä merkintää, yli tarjoamalla sekvensointi käyttöliittymä on innovaatio, joka ei ole 
ennen nähty, ja joka antaa tämän App sen luonnetta. se tarkoittaatuo muusikko tarpeisiin tietää 
musiikillinen muoto kappaleen, joka varmasti heidän on tehtävä, vaikka he eivät ymmärrä sitä. A 
muusikko ehkä ole perehtynyt nimeäminen ohjelma käytetä mutta App käytettäessä SongForm 

nimi, aLSO tarjoavats kuvaus kanssa stick-merkintä, Joten kun valitsee ”32-bar AABA”, se saat n 

näkyy ”32 baaria std. AABA muoto (8|8/8|8)”. Ei paljon resursseja Alive Drumming 

verkkosivustolla SongForm. Itse SongForm nimiä ei tarvitse lainkaan käyttää, voi myös valita ”8|
8/8|8”Ja saada erittäin Sama kuvaus näytetään, ”32 baaria std. AABA muoto (8|8/8|8)”. 

Sovellus myös tarjoaa joustavan järjestely muusikon oma määritelmä kappaleen muodossa käyttäen 

”stick merkintätapaii", esim "8|4/8|6”, Joka mahdollistaa erittäin monimutkainen, käyttäjän 

määrittämiä muotoja. Lisäksi, App sisältää myös laulu jakaminen laitos, Joten jos biisi on ollut sen 
SongForm jaetut ennen pystyy etsiä se painamalla suurennuslasia hakupainikkeen syöttämisen 
jälkeen nimensä.

2. Keskittyminen täydellisiä, tuotanto-ready kappaleita mieluummin kuin rumpusooloille: 
Alive rummutus ei tarjoa sekvensointi käyttöliittymä, niin ei ole rumpusilmukoiden. Sen sijaan on 
yksinkertainen valikoima käyttöliittymä määrittää (i)Kappaleen muotoja (ii) rytmi. Tämäpitää 
liitäntä puhtaana. Senjompikumpi täydellisen kappaleen count-in kautta päättyy tai ei mitään. 
Kiehkura ei edes järjestetty soitin. minäT: n selvä että aina App on noin suoriudu laadukkaita, 
täydellisiä, tuotanto-ready kappaleita. Se on ammattikäyttöön muusikoille ja vaativille amatööreille. 
Se ei ole lelu,mutta se teki gminäve meille hauskin meillä on ollut pitkään aikaan.



3. Se on serveri: Alive Rummutus n back-end-palvelimet tehdä sekvensointi ja äänen tuotanto, 
tuottaa valmistunut Tteline mobiililaitteelle. Tämä ei ole lähestymistapa muiden sovellustenmissä 
kaikki on sisällä App, joko tilaustyönäsilmukoita tai iOS' General MIDI ääniä. tämä tarkoittaas 
Alive Drumming n ratkaisu on thän käyttäjä odotaING latauksen loppuun, mutta tämä mutta 
sallitaan korkeamman laadun ja suurempi valikoima ääniraitoja palvelimelta.

4. muusikko käyttöliittymä valinnasta suorituskykyyn: Lopuksi koko käyttäjäkokemus on 
"esitys-Ystävällinen" käyttöön standardi IOS ominaisuuksia, kuten taulukoita ja poimijoiden 
pikemmin kuin esoteerinen suunnittelu ja jaksottamista rajapintoja. Se on suunniteltu muusikoiden 
muusikoille oltava helppokäyttöinen. ottaasuora rajapinnat määrittää raita on tärkeää muusikoille 
koska thei pelaavat uusia kappaleita koko ajan ja halua tuhlata pelaa ajan sekvensointi 
rumpusooloille - niin totta tämä että epäilen valtaosa muusikot 
koskaan tee järjestyksessä rumpusooloille - se on liian paljon 
vaivaa ja usein liian vähän palkita. Ottaen kuitenkin 15 sekuntia 
määrittää seuraava kappalesaada upeiden tausta on täysin 
erilainen mahdollisuus. 

Se on sama muusikko sopiva lähestymistapa pelaaja. Jälleen on 
tärkeää muusikoille,onko suorittavat tai harjoitteluun, että 
pelaaja on helppokäyttöinen - lue isot näppäimet - ja haVing 
poikkileikkaus- rataraken- näytössä sijasta albumin kansi On 
niin paljon enemmän hyötyä. Lopuksi, soittajat tarvitsevat 
settilista tilat integroitu soitin. Heidän on voitava määrätä 
jälkensä, lisäämällä ja poistamalla kappaleita useille set-
luetteloita. Nämä ovat keskeisiä ominaisuuksia, jotka eriyttää 
muusikon on, että yleisen musiikin kuuntelijoille. Kaikki nämä 
seikat muodostavat yhdessä App kuollut helppo muusikoille 
valmistella, harjoitella ja esiintyä setlists sekä nämä jäljet.

miten Song rytmiraitoja verrata kilpailua?

Tämä on hyvin uudenlainen App mutta olemme vertailuja että 
Song rytmiraitoja. Mieti näitä vaihtoehtoja. 

(I) samanlaisia korkea Laatu Audio, Kaikki yhteensä Joustavuus, Korkeampi Ostaa Hinta, ei 
yhtä helposti: Hankkimiseen ja oppiminen hienostunut työasema työkalut muusikoiden luoda 
laadukkaita taustamusiikki. Tällä onsamankaltainen suuri äänenlaadun epäilemättä enemmän 
ominaisuuksia ja joustavuutta, mutta vie huomattavasti enemmän aikaa, sanoa noin 30 minuuttia, 
luoda uusi raita sekventoivaa ohjelmaa, tehdä audio-, tag seja siirrä se mobiililaitteeseen 
harjoitteluun, pelaa tai suorittaa käyttäen normaaleja musiikkisoittimissa kuten Applen 'Music' App. 
Saat kaupungissa koostumusta ominaisuuksia ja joustavuutta, mutta menettävät mukavuutta - 
erityisesti setlists ja pelaaja.

(Ii) Alempi Laatu, halvemmalla, Different Mukavuus: Hyväksymällä Mobile Rummutus 
sovellukset. On melkoinen erilaisia Drumming Apps paljon erilaisia, että ominaisuuksia ja 
palveluja. Ne ovat yleensä vähemmän kalliita, mutta eivät' toimittaa samalla tavalla.Tässä ovat ne, 
jotka ehkä ovat lähelläR että SongForm rytmiraitoja Käytä-tapaus:



Session Band rummut: Tämä sovellus pyrkii samalla ehdotus - 
laadukkaita rumpu Tausta kanssa mobiilikäyttöliittymää mutta 
minusta jää antaneet molemmat (i) todella laadukas rytmistä 
taustamusiikki ja (ii) kätevä käyttöliittymä. Käyttöliittymä 
perustuu visuaalisen sekvensointi, erityisesti tehtävään. Tämä on 
parannus tarvitse käyttää työaseman sekvensserin ja siirtää 
mobiililaitteeseen, mutta epäilenon edelleen liian monimutkainen 
ja siksi olisi silti este varten paljon muusikoita. Yksi on 
sekvensoida kappaleita, iT on varmasti hankalampaa ja hitaampaa 
käyttää kuin Song rytmiraitoja. Lisäksi ei ole mitään todellista 
settilista laitoksen ja, kuten edellä, en usko, että se tuottaa 
tarpeeksi houkuttelevia, realistinen rummutusta. se onvaikka 
huomattavasti vähemmän kalliita, että Song rytmiraitoja 
pienemmillä alkukustannukset ja mitään rajaa kappaleita voit 
järjestyksessä.

iRealPro: Tämä on ansaitusti suosittu sovellus, siitä 
huolimattaluultavasti ei yleensä pidetä kannalta rytmi vain 
taustamusiikki. Se tekee hienoa työtä hallita setlists, on käyttäjä-
vaikuttaneetkirjasto kappaleita, jotka usein tarkoittaa valmistetaan 
virittää on erittäin tehokas. Sen vahvuus on saada täysimulti-
instrumentti lisä (rytmi ja harmonia) hyvin tunnettujen sävelmiä täydellisenä näytön lyijy-arkki, 
joka virittää seurattavat kappale edetessä. Luultavasti perustuu midi-tekniikkaa ja tarjoaa hyvät tilat 
tasapainottaa sekoitetaan. Tämä yhdistelmä voi säätää saada rytmi vain osittain. 

iRealPro on laadukasta sen hinta mutta ttäällä ei ole monta rytmejä valita. Siellä onhieroa. 
Jälleenaudio- laatu ei oikeastaan ole. minäT: n vaikuttava ensimmäisen kohtaaminen mutta hetken 
kuulo samaa silmukat uudestaan ja uudestaan menettää kiilto. Tämä on erityisen totta, jos vain pelaa 
rytmikäs säestys eikä täyttä 'combo', koska se' s kuulostaa vaikuttavampikaltaisen kokonaisuuden 
sekoitus kuin rytmi vain kappaleita. Miksi tämä rytmistä ääntä, joista puuttuu verrattuna Song 
rytmiraitoja? iRealProon App rajoitettu kokoelma audio silmukoita. En kuule erilaisia silmukoita 
käytetään eri tempoja saman rytmin. En kuulethe Ihmisen vaihtelu tekee rummutus henkiin enkä 
kuule todella suuri rummutusta kuin yksi tekeekin Song Rhythm raidat. iRealPro on suuri 
seuraaville edullinen työkalu, joka auttaa oppimaan uutta kappaletta; Song rytmiraitoja todella 
soittaa eri markkinoilla. Kyse on enemmän nauttia pelaa suuri valikoima laadukkaita rytmisen 
säestyksen kuin oppimisen sävelet. 

On muitakin mobiili-pohjainen Apps mutta mitään merkittäviä uusia harkittaessa laadukas rytmistä 
tausta kätevä käyttöliittymä. Laulaja on kilpailija iRealProhieman eri markkina ja samanlaisia 
tuloksia. On muitakin rummutus tietyt sovellukset, mutta ne kaikki putoavat kannalta toimittaa 
realismia, jännitystä ja leveys Song Rhythm Trackin äänenlaatu saavuttaadolemalla palvelin-
pohjainen. Mikä toimi on valmis laadukas kappaleita jo optimaalisesti sekvensoitiin ja AV-
suunniteltu ennen kuin se toimitetaan loppukäyttäjälle. Ei sekvensointi tai äänieditoinnista esiintyy 
mobiilisovelluksella.minä t yksinkertaisesti valitsee, pyynnöt ja soittaa seuratas.



johtopäätös

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 
kannustaajatkui käyttää. Saat arvostaa muodossa 
musiikkikappaleet enemmän ja ehkä sisällyttää nämä kappaleet 
omaan yhden ja albumin vapauttaa. Älä anna pois aikaisemmat 
kokemukset mobiili rummutusta sovellukset. Tämä on eri asia.

Olitpa oppimaan uuden virittää, häirintää, keikkaillut tai leikkaa 
viimeisin albumi, App tarjoaa ratkaisun. 

Voit tarkistaa näytteitä audio katsomaan Alive Drumming 
näytteitä osoitteessa http://alive-drumming.org/sample-audio-
files/

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

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



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 Toissijaisessa 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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