
"Canção de ritmo Tracks"A partir Vivo 
Drumming - Revisão e 
Comparação

Canção de ritmo Tracks
 - Rhythm Passadeiras de suas músicas. 

“Canção de ritmo Tracks”É um músico móvel App fornecendo 
pronto para produção apoio rítmico que é agora disponível na loja 
da Apple iOS App

Drumming vivo traz músicos de qualidade de produção apoio 
rítmico, em sua forma mais conveniente - um celular App 
para selecionar, baixar e jogar vivo Drumming do "Canção de ritmo Tracks".

Canção de ritmo Tracks são um novo tipo de faixa de apoio composta inteiramente de apoio 
rítmica (sem melodia ou harmonia) dispostos à forma musical da canção aka é “SongFormi”. 

Estas faixas são performances completas semelhante ao que 1 Esperosa partir de um baterista 
profissional. Eles têm uma contagem-in, seção de introdução, vários coros e terminações 
característicos, tudo emoldurado com os preenchimentos para delinear o início eo fim das secções 
musicais. O design do produto móvelenfatizafornecer este nível de arranjo, sem a interface de um 
arranjador típico mantendo, assim, a simples interface. Pode-se selecionar uma faixadentro menos 
de 30 segundos, e menos de 15 segundos, uma vez 1 obters o jeito dele.



Tele App inclui um jogador com alguma variação de tempo 
preciso e uma academia setlist básica para sequenciar as faixas 
para o seu show ou jam session. Estáusado por músicos de 
todas as habilidades. Nmúsicos ew usar a aplicação para 
fornece acompanhamento de canções com um ritmo que é 
solidário com a música para que eles aprendem a manter o 
tempo desde o início e beneficiar envolvente e ritmos 
inspiradoras. GCatálogo dos músicos igging o seu apoio em 
alinhamentos e usá-lo para orientar o desempenho. Having 
backing rítmica qualidade, com uma facilidade setlist e leitor 
de um músico, tudo em uma App é um modo conveniente 
encontra-se com o apoio rítmico mais e mais.

A “Jogador do músico”: Wdo que o chapéu? Um que escurece 
automaticamente a tela,vai jogarno fundo, tem botões de bom 
tamanho e permite alterar o volume com botões físicos do 
dispositivo. Sim, tudo isso, mas este jogador tambémexibe a 

forma musical da pista, tais como “4 coros de 32 barras de 
std. forma AABA (8|8/8|8) sem intro' e 4-Bar 
terminando”, E fornece acompanhamento visual contra 

estacomo ele joga. Isto éapenas o músicos de informação quer 
para a direita antes que eles estão prestes a reproduzir uma 
faixa. Euf eles começam a perder o seu lugar um pouco enquanto eles jogam, Um rápido olhar para 
a tela provavelmente vai obtê-los de volta "na pista" novamente.

Há um número enorme de ritmos para selecionar a partir de (em milhares) e interminável f 
musicalORMs para a sua canções. Uma vez solicitado, o download pode demorar alguns minutos 
para chegar antes que seja no seu dispositivo para jogar. Viva Drumming concede os direitos de 
usuário para remixar a faixa para que eles possam transferi-lo para um computador usando o 
compartilhamento de arquivos do iTunes e, em seguida, incluí-lodo usuário própria composições e 
lançamentos de álbuns.

o que define Canção de ritmo Tracks além?

1. seleção sobre Sequencing: A escolha de selecionar o song'sform pelo nome, ou alternativamente 
usando a notação vara, sobre fornecendo uma interface de sequenciamento é uma inovação que não 
tenha sido visto antes e que dá a este App seu caráter. Isso significas que o músico necessidades 
conhecer a forma musical da canção, que certamente eles devem fazer, mesmo que eles não 
percebem isso. UMA músico pode não estar familiarizado com a nomeação esquema sendo usado, 
mas a App, ao usar um nome SongForm, umalso fornecers uma descrição com o stick-notação, Por 

isso, quando alguém escolhe, “32-bar AABA”, isto obter do apresentado como “32 bares de 
std. forma AABA (8|8/8|8)”. Há uma abundância de recursos no site da Vivo Drumming em 

SongForm. Na verdade, nomes SongForm não tem que ser usado em tudo, pode-se também 

selecionar “8|8/8|8”E obter o muito mesma descrição apresentada, “32 bares de std. forma 



AABA (8|8/8|8)”. o Aplicativo Além disso proporciona uma instalação para flexível uma músico 

de própria definição da forma de uma música usando “notação varaii", por exemplo "8|4/8|6", 

permitindo altamente complexas, formas definidas pelo utilizador. Além disso, A aplicação também 
inclui um compartilhamento de música instalação, Por isso, se sua música teve seu SongForm 
compartilhado antes que você será capaz de procure premindo o botão de aumento de pesquisa de 
vidro depois de entrar seu nome.

2. Um foco em faixas completas, prontos para produção em vez de loops de bateria: Percussão 
vivo não fornece uma interface de sequenciação, portanto, não há loops de bateria. Em vez disso, há 
uma interface simples seleção para especificar (i) aA forma de cançãoe (ii) o ritmo. estemantém a 
limpo de interface. Estáou uma faixa completa de contagem-in até terminar ou nada. Looping nem 
sequer é fornecido na interface do jogador. Euclaro que todo o caminho de t este App é de cerca de 
realizando a De alta qualidade, completos, faixas prontos para produção. É para músicos 
profissionais e amadores mais exigentes. Não é um brinquedo,mas isto fez gEuve-nos o mais 
divertido que tivemos em um longo tempo.

3. É uma solução cliente-servidor: servidores back-end vivo do Drumming Faz a produção 
sequenciamento e áudio, oferecendo o concluída track para o dispositivo móvel. Esta não é a 
abordagem adoptada por outras AppsOnde tudo é dentro da aplicação, quer usando bespokeloops ou 
usando sons General MIDI iOS'. Isto significas vivo Drumming de solução tem tuser ele esperaring 
para o download para ser concluído, mas isso faz autorização De maior qualidade e maior seleção 
de faixas de áudio a partir do servidor.

4. A interface amigável-músico de seleção para desempenho: Finalmente, o todo da experiência 
do usuário é "desempenho-friendly" adotando características iOS padrão, tais como mesas e 
catadores em vez de projeto e sequenciamento de interfaces esotéricos. Foi concebido por músicos 
para músicos para ser simples de usar. Tendodireto interfaces para especificar uma faixa é 
importante para músicos porque they está jogando faixas novas o tempo todo e não quer desperdiçar 
loops de bateria sequenciamento de tempo de jogo - assim isso é 
verdade que eu suspeito que a grande maioria dos músicos nunca 
fazem loops de bateria de seqüência - é muito esforço e, muitas 
vezes, com muito pouca recompensa. No entanto, tendo 15 segundos 
para especificar sua faixa seguintepara obter um grande apoio som é 
uma perspectiva totalmente diferente. 

É o mesmo abordagem músico-friendly com o jogador. Novamente, 
é importante para músicos,se realizar ou praticar, que o jogador é 
fácil de usar - leia botões grandes - e haVing a secional estrutura da 
faixa apresentada ao invés de uma capa de álbum é muito mais útil. 
Finalmente, os músicos precisam instalações setlist integrados com o 
jogador. Eles precisam ser capazes de ordenar suas trilhas, adição e 
remoção de faixas em todo múltipla set-listas. Estas são 
características fundamentais que diferenciar um músico de precisa 
que dos ouvintes de música gerais. Todos estes aspectos combinados 
fazem deste App absolutamente fácil para os músicos para se 
preparar, prática e executar setlists de essas faixas.



Como Canção de ritmo Tracks comparar com a concorrência?

Este é um novo tipo de App mas há estamos comparações para Canção Rhythm faixas. Considere 
estas alternativas. 

(Eu) Similar alta Qualidade auditivo, Total Flexibilidade, Higher Compra Preço, Menos 
Conveniência: Aquisição e aprendizagem de ferramentas estação de trabalho sofisticado para 
músicos profissionais para criar altamúsica de fundo de qualidade. Este temsemelhante ótima 
qualidade de áudio com, sem dúvida, mais recursos e flexibilidade, mas vai demorar muito mais 
tempo, dizer cerca de 30 minutos, para criar uma nova faixa usando software de sequenciamento, 
render para áudio, tag istoe transferi-lo para um dispositivo móvel para praticar, jogando ou 
realizando usando players de música padrão, como da Apple 'Music' App. Você ganha em 
características de composição e flexibilidade, mas perder em conveniência - particularmente nos 
setlists e jogador.

(Ii) Mais baixo Qualidade, preço mais baixo, Conveniência diferente: Adotando Móvel 
Drumming Apps. Há toda uma variedade de Drumming Apps com muita variedade quanto a 
recursos e instalações. Eles são geralmente menos caro, mas não' entregar da mesma forma.Aqui 
são aqueles que possivelmente são próximosr ao SongForm ritmo Tracks de caso de uso:

Sessão Banda Drums: Esta App visa uma proposta semelhante - 
de boa qualidade apoio tambor com um interface móvel, mas eu 
sinto que está aquém no fornecimento de ambos (i) 
verdadeiramente de alta qualidade da música apoio rítmica e (ii) 
uma interface conveniente. A interface de usuário é baseada no 
seqüenciamento visual, específico para a tarefa. Esta é uma 
melhoria para ter que usar um sequenciador baseado estação de 
trabalho e transferência para o dispositivo móvel, mas eu 
suspeitoainda é muito complicado e, portanto, ainda seria uma 
barreira à entrada para um monte de músicos. Como um tem de 
sequenciar faixas, it é definitivamente mais pesado e mais lento de 
usar do que Canção de ritmo Tracks. Além disso, não existe a 
possibilidade setlist real e, como mencionado, eu não acho que ele 
oferece suficiente na envolvente percussão, realista. Isto éApesar 
consideravelmente menos caro que a canção Rhythm Tracks com 
menor custo inicial e não há limite para as faixas que você pode 
seqüência.

iRealPro: Este é um App merecidamente popular, 
Apesarprovavelmente não normalmente considerada em termos de 
música, ritmo única apoio. Ele faz um grande trabalho de setlists 
de gestão, tem um user-contribuídobiblioteca de músicas que muitas vezes significa preparar uma 
melodia é muito eficiente. Sua força é na obtenção de uma completamulti-instrumento 
acompanhamento (ritmo e harmonia) para músicas conhecidas completo com uma vantagem de 
folhas na tela desse sintonia sendo monitorado como a canção progride. Provavelmente é baseado 
em midi-tecnologia e oferece boas instalações para equilibrar o mix. Esta mistura pode ser ajustado 
para ter apenas a parte do ritmo. 



iRealPro tem boa qualidade para o seu preço mas taqui não são muitos ritmos para escolher. Háo 
busílis. Mais uma vez, oauditivo qualidade não é realmente lá. Eut de impressionante na primeira 
encontrando-lo, mas depois de um tempo ouvindo as mesmas voltas mais e mais perde o brilho. Isto 
é particularmente verdadeiro se jogando apenas acompanhamento rítmico ao invés de uma 
'combinação' completo como ele' s soa mais impressionanteem um mix completo de ritmo somente 
faixas. Porque é que este áudio rítmica falta em comparação comCanção de ritmo Tracks? 
iRealProé um aplicativo com uma coleção limitada de loops de áudio. Eu não ouvir diferentes 
ciclos sendo usado para diferentes tempos de um mesmo ritmo. Eu não ouçoa variação humana que 
faz percussão vir vivo e eu não ouvir verdadeiramente grande percussão como se faz com Canção 
de ritmo Tracks. iRealPro tem um grande número de seguidores para uma ferramenta de baixo 
custo para ajudar a aprender novas músicas; Canção ritmo Tracks realmente desempenha em um 
mercado diferente. É mais sobre o prazer de jogar para uma grande variedade de acompanhamento 
rítmico alta qualidade do que músicas de aprendizagem. 

Há outros aplicativos móveis baseados em mas nada significativamente novo quando se considera o 
apoio rítmica de alta qualidade com uma interface conveniente. cantor é um concorrente de 
iRealProcom um mercado ligeiramente diferente e resultados semelhantes. Há outras tamborilando 
Apps específicas, mas todas caem em termos de fornecer o realismo, emoção e amplitude 
deCanção Rhythm Pista qualidade de áudio alcançardpor ser servidor baseado. O que é servido é 
completos faixas de alta qualidade já otimamente seqüenciados e audio-engenharia antes de ser 
entregue ao usuário final. No sequenciamento ou engenharia de áudio ocorre no celular App.Eu t 
simplesmente seleciona, os pedidos e reproduz o pistas.

Conclusão

Canção de ritmo Tracks é um ato de classe para apoio rítmica 
verdadeiramente de alta qualidade. Você não vai se cansar destas 
faixas de apoio. Você não vai ter para sequenciar nada. Você verá 
que o jogador e setlist interface de usuário encorajacontínuo usar. 
Você começa a apreciar a forma de suas canções mais e você 
pode incluir essas faixas em suas próprias singles e álbuns. Não 
ser adiadas por experiências anteriores com Apps percussão 
móveis. Isso é algo diferente.

Se você está aprendendo uma nova melodia, congestionamentos 
gigging ou cortar o seu mais recente álbum, este aplicativo 
fornece uma solução. 

Para conferir amostras do áudio dar uma olhada na página 
Amostras da Vivo Drumming no http://alive-
drumming.org/sample-audio-files/

Para uma história por trás interessante de SongForm Rhythm 
trilha confira o post, “A primazia do Ritmo na música e na prática 
popular” no http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-
popular-music/



Baixe o aplicativo na Apple App Store em https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8



i “SongForm”Refere-se ao vivo Drumming de identificação da forma de uma canção, feita a partir de uma 
perspectiva do baterista da estrutura de composição de uma música. Em adicional a adopção de nomes para as 
formas comuns, tais como 12-bar blues e AABA de 32 bar, introduz Drumming Vivo sua alternativa notação vara 
para descrever forma de uma música. notação da vara é simplesmente uma lista de comprimentos de secção em 

barras separadas por uma barra vertical, '|'Ou uma barra inclinada,'/'Quando a secção seguinte é uma ponte. 
ii “vara Notation”Descreve forma, dando o comprimento das secções musicais em bares, separados por‘paus’. A 

vara é uma barra vertical, '|'Ou uma barra inclinada,'/'Quando a secção seguinte é uma ponte. 
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