
"Trek lagu Rhythm"Dari Hidup Drumming - 
Ulasan dan Perbandingan

Trek lagu Rhythm
 - Rhythm Tracks untuk lagu Anda. 

“Trek lagu Rhythm”Adalah App seorang Musisi mobile 
menyediakan produksi-siap dukungan ritmis yang sekarang 
tersedia di Apple Store iOS App

Drumming hidup membawa musisi kualitas produksi-backing 
berirama, di dalamnya bentuk yang paling nyaman - App 
ponsel untuk memilih, download dan bermain Hidup 
Drumming ini "Trek lagu Rhythm".

Trek lagu Rhythm adalah jenis baru dari backing track seluruhnya terdiri dari backing berirama 
(tidak ada melodi atau harmoni) diatur dengan bentuk musik dari lagu alias itu “SongFormi”. 

trek ini adalah pertunjukan lengkap mirip dengan apa satu mengharapkansdari drummer 
profesional. Mereka memiliki jumlah-in, bagian pendahuluan, beberapa chorus dan ujung 
karakteristik, semua dibingkai dengan mengisi untuk menggambarkan awal dan akhir dari bagian 
musik. Desain produk ponselmenekankanmenyediakan tingkat pengaturan tanpa antarmuka 
arranger khas dengan demikian menjaga antarmuka yang sederhana. Satu dapat memilih trekdi di 
bawah 30 detik, dan di bawah 15 detik sekali satu mendapatkans menguasainya.



Tia App termasuk pemain dengan beberapa variasi tempo yang 
tepat dan pusat setlist dasar untuk urutan lagu untuk 
pertunjukan atau jam session. Nyadigunakan oleh musisi dari 
semua kemampuan. Nmusisi ew menggunakan aplikasi untuk 
menyediakan iringan lagu dengan irama yang bersimpati 
kepada lagu sehingga mereka belajar untuk menjaga waktu 
yang tepat dari awal dan mendapatkan keuntungan dari 
menarik dan irama inspirasi. GKatalog musisi igging 
dukungan mereka ke setlists dan menggunakannya untuk 
memandu kinerja. Having berirama dukungan kualitas, dengan 
fasilitas setlist dan pemain musisi, semua dalam satu App 
adalah salah satu sangat nyaman menemukan diri 
menggunakan backing berirama lebih dan lebih.

Sebuah “Musisi Pemain”: wtopi yang? Salah satu yang secara 
otomatis meredup layar,akan bermaindi latar belakang, 
memiliki tombol ukuran baik dan memungkinkan Anda untuk 
mengubah volume dengan tombol fisik perangkat. Ya, semua 
itu, tapi ini pemain jugadisplay bentuk musik dari lagu seperti 

“4 chorus dari 32 batang std. AABA bentuk (8|8/8|8) 
tanpa intro' dan 4-Bar berakhir”, Dan menyediakan 

pelacakan visual yang terhadap inisebagai memainkan. Ini 
adalahhanya musisi informasi ingin tepat sebelum mereka 
akan memutar lagu. sayaf mereka mulai kehilangan tempat mereka sedikit sementara mereka 
bermain, Sekilas tampilan kemungkinan akan mendapatkan mereka kembali "di jalur"Lagi.

Ada sejumlah besar ritme untuk memilih dari (dalam ribuan) dan tak ada habisnya f musikORMS 
untuk Anda lagu. Setelah diminta, download dapat mengambil beberapa menit untuk tiba sebelum 
itu di perangkat Anda untuk bermain. Hidup Drumming memberikan hak-hak pengguna untuk 
remix lagu sehingga mereka dapat mentransfer ke komputer menggunakan berbagi iTunes berkas 
dan kemudian memasukkannyapengguna komposisi dan rilis album sendiri.

set apa Trek lagu Rhythm selain?

1. Seleksi Selama Sequencing: Pilihan memilih song'sform dengan nama, atau kalau tidak dengan 
menggunakan notasi tongkat, lebih menyediakan antarmuka sequencing adalah sebuah inovasi yang 
belum pernah terlihat sebelumnya dan salah satu yang memberikan App ini karakter. Artinyas yang 
pemusik kebutuhan untuk mengetahui bentuk musik dari lagu tersebut, yang pasti mereka harus 
melakukan bahkan jika mereka tidak menyadarinya. SEBUAH musisi mungkin tidak akrab dengan 
penamaan skema yang digunakan tetapi App, bila menggunakan nama SongForm, SebuahLSO 

menyediakans deskripsi dengan tongkat-notasi, Jadi ketika seseorang memilih, “32-bar AABA”, 

saya t mendapatkan ini ditampilkan sebagai “32 bar std. bentuk AABA (8|8/8|8)”. Ada banyak 

sumber daya di website Hidup Drumming pada SongForm. Bahkan, nama-nama SongForm tidak 

harus digunakan sama sekali, kita juga dapat memilih “8|8/8|8”Dan mendapatkan sangat deskripsi 

yang sama ditampilkan, “32 bar std. bentuk AABA (8|8/8|8)”. Itu Aplikasi juga menyediakan 



fasilitas yang fleksibel untuk Sebuah musisi definisi sendiri tentang bentuk lagu menggunakan 

“notasi tongkatii”, Misalnya“8|4/8|6”, Memungkinkan untuk sangat kompleks, yang ditetapkan 

pengguna bentuk. Selain itu, App juga mencakup berbagi lagu kemudahan, Jadi jika lagu Anda 
memiliki SongForm nya bersama sebelum Anda akan dapat mencarinya dengan menekan tombol 
pembesar pencarian kaca setelah memasuki namanya.

2. Fokus pada lengkap, trek produksi-siap daripada drum loop: Drum Hidup tidak 
menyediakan antarmuka sequencing, sehingga tidak ada drum loop. Sebaliknya, ada antarmuka 
seleksi sederhana untuk menentukan (i)bentuk lagudan (ii) irama. Inimembuat antarmuka yang 
bersih. Nyaantara lagu lengkap dari hitung-in melalui untuk mengakhiri atau tidak sama sekali. 
Perulangan bahkan tidak tersedia di dalam antarmuka pemain. sayat ini jelas bahwa semua jalan 
App ini adalah tentang melakukan ke Berkualitas tinggi, lengkap, produksi-siap trek. Ini untuk 
musisi profesional dan amatir cerdas. Ini bukan mainan,tapi saya t melakukan gsayave kita paling 
menyenangkan kami sudah dalam waktu yang lama.

3. Ini adalah solusi client-server: Server back-end Hidup Drumming ini melakukan sequencing 
dan audio produksi, mengantarkan selesai trak untuk perangkat mobile. Ini bukan pendekatan yang 
diambil oleh Apps lainnyadimana segala sesuatu aku s dalam App, baik menggunakan yg dipesan 
lebih dahululoop atau menggunakan suara midi umum iOS'. Ini berartis Hidup Drumming ini solusi 
memiliki tia pengguna Tungguing untuk di-download untuk menyelesaikan, tapi ini tidak izin 
-Kualitas yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih besar dari track audio dari server.

4. Sebuah antarmuka yang user-musisi dari seleksi untuk kinerja: Akhirnya, seluruh 
pengalaman pengguna adalah "prestasi-ramah" mengadopsi fitur iOS standar seperti meja dan 
pemetik daripada desain dan sequencing esoteris interface. Ini telah dirancang oleh musisi untuk 
musisi menjadi mudah digunakan. memilikimudah interface untuk menentukan trek penting untuk 
musisi karena they bermain lagu baru sepanjang waktu dan tidak ingin membuang-buang bermain-
time loop sequencing Drum - sehingga yang benar adalah ini 
bahwa saya menduga sebagian besar musisi tidak pernah 
melakukan urut drum loop - itu terlalu banyak usaha dan, sering, 
dengan terlalu sedikit reward. Namun, mengambil 15 detik untuk 
menentukan lagu berikutnyauntuk mendapatkan terdengar 
dukungan besar adalah prospek yang sama sekali berbeda. 

Itu sama Pendekatan musisi-ramah dengan pemain. Sekali lagi, 
penting untuk musisi,apakah melakukan atau berlatih, bahwa 
pemain mudah digunakan - baca tombol besar - dan haVing itu 
sectional struktur lagu yang ditampilkan dari pada sampul album 
jauh lebih berguna. Akhirnya, musisi membutuhkan fasilitas setlist 
terintegrasi dengan pemain. Mereka perlu untuk dapat memesan 
jejak mereka, menambahkan dan menghapus lagu di beberapa set-
list. Ini adalah fitur inti yang membedakan musisi perlu bahwa 
pendengar musik umum. Semua aspek ini dikombinasikan 
membuat App ini mati mudah untuk musisi untuk mempersiapkan, 
praktek dan melakukan setlists dari trek ini.



Bagaimana Trek lagu Rhythm dibandingkan dengan kompetisi?

Ini adalah jenis yang sangat baru dari App tapi ada adalah perbandingan untuk Lagu Rhythm 
Tracks. Mempertimbangkan alternatif tersebut. 

(saya) mirip Tinggi Kualitas Audio. Total Fleksibilitas, lebih tinggi Membeli Harga, Kurang 
Kenyamanan: Pengadaan dan belajar canggih perkakas workstation untuk musisi profesional 
untuk menciptakan berkualitas tinggi backing musik. Ini mempunyaiserupa kualitas audio yang 
hebat dengan pasti lebih banyak fitur dan fleksibilitas tetapi akan mengambil jauh lebih banyak 
waktu, mengatakan sekitar 30 menit, untuk membuat lagu baru dengan menggunakan software 
sequencing, membalas, tag audio yang saya tdan transfer ke perangkat mobile untuk berlatih, 
bermain atau melakukan menggunakan pemutar musik standar seperti Apple 'Music' App. Anda 
mendapatkan fitur komposisi dan fleksibilitas tetapi kalah pada kenyamanan - khususnya di setlists 
dan pemain.

(Ii) Menurunkan Kualitas, Lower Price, Convenience berbeda: Mengadopsi Ponsel Drumming 
Apps. Ada cukup berbagai Drumming Apps dengan banyak variasi untuk fitur dan fasilitas. Mereka 
umumnya lebih murah tapi tidak' memberikan dengan cara yang sama.Sini adalah mereka yang 
mungkin dekatr ke Trek SongForm Rhythm menggunakan-kasus:

Sesi Band Drums: App ini bertujuan proposisi yang sama - 
kualitas yang baik gendang dukungan dengan antarmuka mobile, 
tapi aku merasa jatuh pendek dalam menyampaikan baik (i) benar-
benar berkualitas tinggi musik backing berirama dan (ii) 
antarmuka yang nyaman. User interface didasarkan pada urutan 
visual, khusus untuk tugas. Ini merupakan perbaikan untuk harus 
menggunakan sequencer berbasis workstation dan mentransfer ke 
perangkat mobile tapi saya mendugamasih terlalu rumit dan 
karena itu masih akan menjadi hambatan masuk untuk banyak 
musisi. Sebagai salah satu harus urutan trek, sayat aku s pasti 
lebih rumit dan lebih lambat untuk digunakan dibandingkan Trek 
lagu Rhythm. Juga, tidak ada fasilitas setlist nyata dan, seperti 
yang disebutkan, saya tidak berpikir itu memberikan cukup pada 
menarik, drum realistis. inimeskipun jauh lebih murah bahwa lagu 
Rhythm Tracks dengan biaya awal yang lebih rendah dan tidak 
ada batasan untuk trek Anda dapat urutan.

iRealPro: Ini adalah App pantas jika populer, meskipunmungkin 
tidak biasanya dianggap dalam hal musik irama-hanya back. Ia 
melakukan pekerjaan yang besar mengelola setlists, memiliki 
user- sebuahberkontribusiperpustakaan lagu-lagu yang sering 
berarti mempersiapkan sebuah lagu yang sangat efisien. Kekuatannya adalah dalam mendapatkan 
penuhmulti-instrumen iringan (ritme dan harmoni) lagu terkenal lengkap dengan on-screen timbal-
lembar lagu yang sedang dilacak sebagai lagu berlangsung. Mungkin ini didasarkan pada midi-
teknologi dan menyediakan fasilitas yang baik untuk menyeimbangkan campuran. Campuran ini 
dapat disesuaikan untuk memiliki bagian ritme saja. 



iRealPro memiliki kualitas yang baik untuk harga tapi tdi sini tidak banyak irama untuk memilih 
dari. adamenggosok. Sekali lagi,audio kualitas tidak benar-benar ada. sayat mengesankan di 
pertama menghadapi itu tetapi setelah beberapa saat mendengar loop yang sama berulang 
kehilangan kilau. Hal ini terutama berlaku jika hanya bermain iringan berirama daripada 'combo' 
penuh seperti itu' s terdengar lebih mengesankandi campuran lengkap dibanding irama-hanya 
melacak. Mengapa audio yang berirama ini kurang dibandingkan dengan Trek lagu Rhythm? 
iRealProadalah App dengan koleksi terbatas loop audio. Saya tidak mendengar loop yang berbeda 
yang digunakan untuk tempo yang berbeda dari irama yang sama. Aku tidak mendengaritu variasi 
manusia yang membuat drum menjadi hidup dan saya tidak mendengar drum benar-benar hebat 
seperti yang dilakukannya dengan lagu Rhythm trek. iRealPro memiliki berikut besar untuk alat 
yang murah untuk membantu belajar lagu baru; Trek lagu Rhythm benar-benar bermain di pasar 
yang berbeda. Ini lebih tentang kenikmatan bermain untuk berbagai macam kualitas tinggi iringan 
ritmis dari lagu belajar. 

Ada berbasis mobile lainnya Apps tapi tidak ada yang signifikan baru ketika mempertimbangkan 
berkualitas tinggi backing berirama dengan antarmuka yang mudah digunakan. Penyanyi 
merupakan pesaing iRealProdengan pasar yang sedikit berbeda dan hasil yang sama. Ada yang lain 
drum Apps tertentu tetapi mereka semua jatuh dalam hal penyediaan realisme, kegembiraan dan 
luasnya Lagu Rhythm Track kualitas audio mencapaiddengan menjadi server berbasis. Apa yang 
disajikan lengkap trek berkualitas tinggi sudah optimal sequencing dan audio-direkayasa sebelum 
dikirimkan ke pengguna akhir. Tidak ada sequencing atau teknik audio terjadi di App mobile.saya t 
hanya memilih, permintaan dan memainkan jalurs.

Kesimpulan

Trek lagu Rhythm adalah tindakan kelas untuk kualitas tinggi 
yang benar-benar backing berirama. Anda tidak akan bosan ini 
mendukung trek. Anda tidak akan harus urutan apapun. Anda 
akan menemukan bahwa pemain dan setlist ini user-interface 
mendorongterus-menerus menggunakan. Anda akan 
mendapatkan untuk menghargai bentuk lagu Anda lebih dan 
Anda mungkin termasuk lagu ini ke dalam Anda sendiri tunggal 
dan album rilis. Jangan menunda oleh pengalaman-pengalaman 
sebelumnya dengan Apps drum mobile. Ini adalah sesuatu yang 
berbeda.

Apakah Anda belajar lagu baru, kemacetan, manggung atau 
memotong album terbaru Anda, App ini memberikan solusi. 

Untuk memeriksa sampel audio lihatlah halaman Sampel Hidup 
Drumming ini di http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

Untuk cerita kembali menarik SongForm Rhythm Melacak 
memeriksa pos, “The Primacy of Rhythm dalam musik populer 
dan praktek” di http://alive-drumming.org/the-primacy-of-
rhythm-in-popular-music/



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



i “SongForm”Mengacu Hidup Drumming ini identifikasi bentuk lagu, diambil dari sudut pandang drumer dari 
struktur komposisi lagu. Dalam tambahan untuk mengadopsi nama untuk bentuk umum seperti 12-bar blues dan 32-
bar AABA, memperkenalkan Drumming Hidup alternatif mereka notasi tongkat untuk menggambarkan bentuk 

lagu. notasi tongkat hanyalah sebuah daftar bagian panjang di bar dipisahkan oleh sebuah bar vertikal, '|'Atau bar 

miring,'/'Ketika bagian berikut adalah jembatan. 
ii “tongkat Notasi”Menggambarkan bentuk dengan memberikan panjang bagian musik di bar, dipisahkan 

oleh‘tongkat’. Sebuah tongkat adalah bar vertikal, '|'Atau bar miring,'/'Ketika bagian berikut adalah jembatan. 
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