
"Song rytmespor"Fra Alive Drumming - 
Anmeldelse og sammenligning

Song rytmespor
 - Rhythm Racing sangene dine. 

“Song rytmespor”Er en mobil Musiker App gi produksjons-klar 
rytmisk backing som er nå tilgjengelig på Apple iOS App Store

Alive Drumming bringer musikere produksjonskvalitet 
rytmisk backing, i det mest praktiske form - en mobil app for 
å velge, laste ned og spille Alive Drumming er "Song 
rytmespor".

Song rytmespor er en ny type av bakside styr består utelukkende 
av rytmisk underlag (ikke melodi eller harmoni) anordnet til den 
musikalske formen av sangen aka som “SongFormi”. 

Disse sporene er fullstendige forestillinger i likhet med hva en 
forventesfra en profesjonell trommeslager. De har en teller-in, 
introduksjon avsnitt, flere kor og karakteristiske avslutninger, alt 
innrammet med fyllingene å avgrense starten og slutten av 
musikalske seksjoner. Mobil produktdesignlegger vekt pågir dette 
nivået av ordningen uten en typisk arrangør grensesnitt og 
dermed holde grensesnittet enkelt. Man kan velge et spori under 
30 sekunder, og under 15 sekunder én gang en fås taket på det.

Than App inkluderer en spiller med noen presis tempo variasjon 
og en grunnleggende setlist anlegget å sekvensere sporene for gig 
eller jam session. Det erbrukt av musikere på alle nivåer. New 
musikere bruk App til gir et akkompagnement til sanger med en 



rytme som er sympatisk til sangen slik at de lærer å holde tiden helt fra starten, og dra nytte av 
engasjerende og inspirerende rytmer. Gigging musikere katalogen deres bakside inn i setlistene og 
bruke den til å lede ytelse. Having kvalitet rytmisk backing, med en setliste studio og musiker 
spiller, alt i en app er så praktisk man finner seg selv ved hjelp av rytmisk backing mer og mer.

En “Musician spiller”: whatten er det? En som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen,vil 
spillei bakgrunnen, har god størrelse knapper og lar deg endre volumet med enhetens fysiske 

knapper. Ja, alt dette, men denne spilleren ogsåskjermer den musikalske formen av sporet som “4 
koret av 32 barer av std. AABA form (8|8/8|8) uten intro' og 4-Bar ending”, Og gir 

visuell sporing mot dettemens det spilles. Dette erbare informasjons musikere ønsker rett før de er i 
ferd med å spille av et spor. Jegf de begynner å miste sin plass litt mens de spiller, Et raskt blikk på 
skjermen vil trolig få dem tilbake "på sporet" en gang til.

Det finnes et stort antall rytmer å velge mellom (i tusen) og endeløse musikalsk fOrms for sanger. 
Når ønskelig, kan nedlastingen ta noen minutter å komme før det er på enheten for å spille. Alive 
Drumming gir brukeren rett til å remikse spor slik at de kan overføre den til en datamaskin med 
iTunes fildeling og deretter ta denbrukerens egne komposisjoner og utgivelsene.

Hva sett Song rytmespor fra hverandre?

1. Valg Over Sekvensering: Valget av å velge song'sform etter navn, eller alternativt ved hjelp av 
stokk notasjon, over og gir en sekvense grensesnittet er en nyskapning som ikke har vært sett før og 
en som gir denne appen sin karakter. Det betyrs som musikeren behov å vite musikalsk form av 
sang, som sikkert de må gjøre selv om de ikke skjønner det. EN musiker kan ikke være kjent med 
navngiving ordningen blir brukt, men App, når du bruker en SongForm navn, enLSO gis en 

beskrivelse med stick-notasjon, Så når man velger “32-bar AABA”, den få er vist som “32 barer 
av std. AABA form (8|8/8|8)”. Det er nok av ressurser på Alive Drumming hjemmeside på 

SongForm. Faktisk trenger SongForm navn ikke må brukes i det hele tatt, kan man også velge “8 | 
8/8 | 8”Og få veldig samme beskrivelse som vises, “32 barer av std. AABA form (8|8/8|8)”. 

De app også gir en fleksibel anlegg for en musiker egen definisjon av en sang skikkelse med “stick 

notasjonii”, For eksempel“8|4/8|6”, Noe som åpner for meget komplekse, brukerdefinerte former. I 

tillegg App omfatter også en sang deling anlegget, Så hvis sangen har hatt sin SongForm delt før du 
vil være i stand til å slå det opp ved å trykke på forstørrelsesglasset søkeknappen etter å skrive inn 
navnet.

2. Et fokus på komplette, produksjonsklare spor i stedet for tromme sløyfer: Alive tromming 
ikke gir en sekvense grensesnitt, så det er ingen trommelooper. I stedet er det et enkelt valg 
grensesnitt angi (i)sangen skjemaog (ii) rytmen. Detteholder grensesnittet ren. Det erenten et 
komplett spor fra tellingen i gjennom til slutt, eller ingenting i det hele tatt. Looping er ikke engang 
gitt i spilleren grensesnittet. Jegt er klart at hele veien denne App er om utfører for å høy kvalitet, 
komplette, produksjonsklare spor. Det er for profesjonelle musikere og kresne amatører. Det er ikke 
et leketøy,men den gjorde gJegve oss mest moro vi har hatt på lenge.

3. Det er en klient-server-løsning: Alive Drumming back-end servere gjøre sekvense og 
lydproduksjon, og leverer det ferdige t-rekken til den mobile enheten. Dette er ikke den 
tilnærmingen tatt av andre Appshvor alt er i App, enten ved hjelp skreddersyddløkker eller ved hjelp 



av iOS' generelle midi lyder. dette gjennomsnittets Alive Drumming oss Løsningen har than bruker 
venteing for nedlastingen å fullføre, men dette gjør tillatelse høyere kvalitet og større utvalg av 
lydspor fra serveren.

4. musiker grensesnitt fra utvalg til ytelsen: Endelig er hele brukeropplevelsen "opptreden-
vennlig" vedta standard iOS-funksjoner som tabeller og plukkere stedet esoteriske design og 
sekvense grensesnitt. Det er blitt designet av musikere for musikere for å være enkel å bruke. Å 
harett fram grensesnitt for å angi et spor er viktig å musikere fordi thei spiller nye låter hele tiden og 
ønsker ikke å kaste bort spilletids sekvensetrommelooper - så sant er dette som jeg mistenker det 
store flertallet av musikere aldri gjøre sekvens trommelooper - det er 
for mye arbeid og ofte med for lite belønning. Men tar 15 sekunder å 
angi neste sporfor å få en flott lyd backing er en helt annen 
prospektet. 

Det er det samme musiker-vennlig tilnærming med spilleren. Igjen 
er det viktig å musikere,om utfører eller praktisere, at spilleren er 
enkel å bruke - les store knapper - og haVing de tverrsnitts 
Strukturen av sporet vist i stedet for et album cover er så mye mer 
nyttig. Til slutt, musikere trenger setliste anlegg integrert med 
spilleren. De må være i stand til å bestille sine spor, legge til og 
fjerne spor på tvers av flere set-lister. Dette er kjernefunksjonene 
som skille en musiker må det generelle musikklyttere. Alle disse 
aspektene kombinert gjør denne App døde lett for musikere å 
forberede, øve og utføre setlistene av disse sporene.

hvordan Song rytmespor sammenligne med 
konkurrentene?

Dette er en veldig ny type App, men det er sammenligninger til Song 
rytmespor. Vurdere disse alternativene. 

(Jeg) lignende Høy Kvalitet Audio, Total Fleksibilitet, Høyere Kjøp Pris, mindre Convenience: 
Anskaffelse og læring avansert arbeidsstasjon verktøy for profesjonelle musikere til å skape 
høykvalitet backing musikk. Dette harlignende god lydkvalitet med utvilsomt flere funksjoner og 
fleksibilitet, men vil ta betydelig lengre tid, si rundt 30 minutter, for å opprette et nytt spor ved hjelp 
av sekvensering programvare, gjengi til lyd, tag denog overføre den til en mobil enhet for å trene, 
spille eller utfører ved hjelp av standard musikkspillere som Apples 'Musikk' App. Du får i 
komposisjons funksjoner og fleksibilitet, men taper på bekvemmelighet - spesielt i setlistene og 
spiller.

(Ii) Nedre Kvalitet, lavere pris, Forskjellige Convenience: Vedta Mobile Drumming Apps. Det er 
litt av en rekke Drumming Apps med mye variasjon med hensyn til utstyr og fasiliteter. De er som 
regel rimeligere, men ikke' leverer på samme måte.Her er de som kanskje er nærr til SongForm 
rytmespor bruker-saken:



Session Band Trommer: Dette App tar sikte på et lignende forslag - 
god kvalitet trommekomp med en mobile grensesnitt, men jeg føler 
det kommer til kort i å levere både (i) virkelig høy kvalitet rytmisk 
backing musikk og (ii) et praktisk grensesnitt. Brukergrensesnittet er 
basert på visuell sekvensering, spesielt for oppgaven. Dette er en 
forbedring for å måtte bruke en arbeidsstasjon basert sequencer og 
overføring til mobilenheten, men jeg har mistankeer fortsatt for 
komplisert og derfor vil fortsatt være en barriere for å komme for 
mange musikere. Som man har å sekvensere spor, it er definitivt mer 
tungvint og langsommere å bruke enn Song rytmespor. Også er det 
ingen reell setliste anlegget og, som nevnt, jeg tror ikke det leverer 
nok på engasjerende, realistiske tromming. Det erselv om betydelig 
mindre kostbart at Song rytmen sporene med lavere opprinnelige 
kostnaden og ingen grense for sporene du kan sekvens.

iRealPro: Dette er en velfortjent populært App, selv 
omsannsynligvis ikke vanligvis ansett i form av rytme-bare backing 
musikk. Det gjør en god jobb med å administrere setlistene, har en 
bruker-bidrattbibliotek av låtene som ofte betyr forbereder en 
melodi er meget effektiv. Dens styrke er i å få en fullmulti-
instrument akkompagnement (rytme og harmoni) til velkjente låtene 
komplett med en på-skjerm bly-ark av den låten er sporet låten skrider frem. Det sannsynligvis er 
basert på midi-teknologi og gir gode fasiliteter for å balansere mix. Denne blandingen kan justeres 
for å ha den eneste rytme delen. 

iRealPro har god kvalitet for sin pris men ther er ikke mange rytmer å velge mellom. Det ergni. 
Igjen,lyd Kvaliteten er egentlig ikke det. Jegt imponerende på første møte det, men etter en stund 
hørte de samme looper over og over mister glansen. Dette gjelder særlig hvis bare spiller rytmisk 
akkompagnement i stedet for en full 'combo' som det' s høres mer imponerendepå en fullstendig 
blanding enn rytme-bare spor. Hvorfor er dette rytmisk lyd mangler sammenlignet medSong 
rytmespor? iRealProer en App med et begrenset utvalg av lydlooper. Jeg hører ikke forskjellige 
sløyfer blir brukt til ulike tempi av samme rytme. Jeg hører ikkede menneskelig variasjon som gjør 
tromming levende, og jeg hører ikke virkelig flott tromming som man gjør med Song rytmespor. 
iRealPro har en stor følgende for en billig verktøy for å hjelpe lære nye låter; Sang Rhythm 
Tracks egentlig spiller i et annet marked. Det handler mer om den glede av å spille for et stort 
utvalg av høy kvalitet rytmisk akkompagnement enn læring låter. 

Det er andre mobilbaserte apper, men ikke noe vesentlig nytt når de vurderer høy kvalitet rytmisk 
backing med et praktisk grensesnitt. songster er en konkurrent til iRealPromed et litt annet marked 
og lignende resultater. Det er andre trommer spesifikke programmer, men de alle faller ned i form 
av leveranser realismen, spenning og breddeSong Rhythm Track s lydkvalitet oppnådved å være 
serverbasert. Hva er servert er komplette høykvalitets spor allerede optimalt sekvensert og audio 
utviklet før de blir levert til sluttbrukeren. Ingen sekvensering eller lydteknikk skjer på mobile 
App.Jeg t rett og slett velger, forespørsler og spiller spors.



Konklusjon

Song rytmespor er en klasse handle for virkelig høy kvalitet rytmisk 
backing. Du kommer ikke til å bli lei av disse backing spor. Du er ikke 
nødt til å sekvensere noe. Du vil finne at spilleren og setliste 
brukergrensesnittet oppmuntrerfortsatte bruk. Du får til å sette pris 
form av dine sanger mer, og du kan inkludere disse sporene i egne 
enkle og utgivelsene. Ikke la deg skremme av tidligere erfaringer med 
mobile tromming Apps. Dette er noe annerledes.

Enten du lære en ny låt, jamming, gigging eller kutte siste album, gir 
dette App en løsning. 

For å sjekke ut prøver av lyden ta en titt på Alive Drumming prøvene 
side på http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

For en interessant bakgrunnshistorie for SongForm Rhythm Track 
sjekke ut innlegget, “The Primacy of Rhythm i populærmusikken og 
praksis” på http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-
popular-music/

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



i “SongForm”Refererer til Alive Drumming s identifikasjon av en sang form, hentet fra en trommer perspektiv av 
sammensetnings strukturen av en sang. I tillegg til å vedta navn for vanlige former som 12-bar blues og 32-bar 
AABA, Alive Drumming introduserer deres alternativ stick notasjon å beskrive en sang form. Stick notasjon er bare 

en liste av seksjonslengder i barer adskilt med en vertikal strek, '|'Eller en skråstilt bar,'/'Når den følgende seksjon 
er en bro. 

ii “Stick Notation”Beskriver skjemaet ved at lengden av de musikalske delene i barer, adskilt av‘pinner’. En pinne er 

en vertikal strek, '|'Eller en skråstilt bar,'/'Når den følgende seksjon er en bro. 
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