Şarkı Ritim raylar
- Ritim şarkılarınız için Tracks
“Şarkı Ritim Parçalar” mobil Müzisyen App Apple iOS App
Store'dan alınabilir kaliteli ritmik destek
Hayatta Davul Örgütü en uygun form içinde, dünyaya üretim kalite ritmik desteğini
getirdi - mobil App basit arayüzü ile, indirme ve oyun seçmek için Şarkı Ritim
Parçalar.
Şarkı Ritim Parçalar tamamen oluşan arka parça yeni bir
tür olan ritmik (Herhangi bir melodi veya uyumu) arkalık
müzik parçalarının biçimine düzenlenmiş aka öyle
“SongFormi”.
Bu izler bir profesyonel davulcu beklemek ne benzer komple
performansları vardır. Onlar sayımını-in, giriş bölümünün,
birden korolar ve karakteristik sonlar, tüm müzikal
bölümlerinin başlangıç ve sonunu tanımlamak için Dolgularla
çerçeveli var. Mobil ürün tasarımı, tipik bir aranjör arayüz
böylece arabirimi basit tutmadan düzenlemenin bu düzeyde
sağlayarak vurgular. Eğer onu asmak olsun bir kez biri 30
saniyenin altında bir parça halinde seçin ve 15 saniyenin
altında olabilir.
Uygulama bazı hassas tempo varyasyon ve konser veya jam session için parçaları
sıralamak için bir temel setlist tesisi ile bir çalar içerir. Tüm yetenekleri müzisyenler
tarafından kullanılır. Yeni müzisyenler bunlar başından beri süre tutmak ve ilgi çekici ve
ilham verici ritimleri yararlanma öğrenmek böylece şarkıya sempatik bir ritm ile şarkılara
olan konuklara eşlik eder için App kullanın. müzisyenler içine desteklerini katalog
giggingsetlists ve kullanmak performansı yönlendirmek için. Bir setlist imkan ve

müzisyen'ın oynatıcı ile, kalite ritmik desteğini alarak, hepsi tek Uygulaması'nda böylece
uygun bir kendini daha ritmik destek kullanarak bulur.

Bir “Müzisyen Oyuncu”: bu nedir? otomatik olarak ekrana kararır Bir, arka planda
oynayacak, iyi büyüklükte düğmeleri vardır ve cihazın fziksel düğmeleri ile ses düzeyini
değiştirmek için izin verir. Evet, bütün bunlar, ancak bu
oyuncu da örneğin parçanın müzikal form görüntüler “std

32 bar 4 koro. Aaba formu (8|8/8|8) hayır intro' ve
4-Bar ile biten”Ve çalınırken buna karşı görsel izleme
sağlar. Bu da bir parçayı çalmak üzeresiniz önce sadece
bilgi müzisyenler tamam mı olduğunu. onlar oynarken
onların yeri biraz kaybetmeye başlarsanız, ekrana hızlı bir
bakışta olasılıkla "onları geri alacaktakipte" tekrar.

şarkılarınız için (bin) seçmek için ritimleri çok fazla sayıda ve
sonsuz müzikal formlar var. İstenen sonra indirme o
oynamak için cihazınızda olmadan ulaşması birkaç dakika
sürebilir. Hayatta Davul onlar iTunes dosya paylaşımını
kullanarak bir bilgisayara aktarmak ve daha sonra kendi
kompozisyonları ve albüm bültenleri içine dahil edebilirsiniz,
böylece parçayı remix kullanıcı hakları verir.

adıyla şarkının formunu seçerek seçimi veya alternatif sopa notasyonu kullanarak iiBir
sıralama arayüzü sağlayarak üzerinde daha önce görülmemiş yenilikler ve bu
Uygulaması'na karakterini veren biridir. Bu müzisyen onlar bunun farkında olmasa bile
mutlaka yapmaları gerekir şarkının, müzikal formunu bilmelidir anlamına gelir. Bir
SongForm adını kullanırken bir müzisyen kullanılan adlandırma düzeni ancak App aşina
olmayabilir, aynı zamanda bir açıklama sağlar sopa-notasyonuBöylece bir seçtiğinde, “32

bar Aaba”Bu en olarak görüntülenir olsun“std 32 bar. Aaba formu (8|8/8|8)”.
SongForm üzerinde Alive Davul sitesinde kaynakların bol var. Aslında, SongForm isimleri
hiç kullanılmak zorunda değildir, bir de “seçebilirsiniz 8|8/8|8”Ve, aynı açıklama
görüntülenen olsun“std 32 bar. Aaba formu (8|8/8|8)”. App ayrıca “kullanarak bir

şarkının formunun müzisyen'ın kendi tanımı için esnek tesis sağlarsopa notasyonuiii",
Örneğin "8|8/8|8” Oldukça karmaşık, kullanıcı tanımlı formları için sağlanır. Ayrıca, App
ayrıca içeren birŞarkı paylaşım tesisBöylece Şarkın Adını girdikten sonra büyüteç arama
düğmesine basarak aramak mümkün olacak önce onun SongForm paylaştı almışsa.

Bu App önceki davul Apps uzak durmasını sağlamak diğer iki ayağı (i) ödün vermeyen, en
kaliteli ses sırt, ve (ii) gerçekten müzisyen dostu
setlist ve oyuncu arayüzü vardır. müzisyenler
hazırlamak, uygulama ve setlist gerçekleştirmek için
bu ölü kolaylaştırır.
Şarkı Ritim Parçalar Gerçekten, yüksek kaliteli
ritmik destek için bir sınıf hareketidir. Bu destek
parçaları yorulmaya gidiş değildir. Hiçbir şey sıra
zorunda gidiş değildir. Sen oyuncunun ve setlist
kullanıcı arayüzü App kullanımını teşvik ettiğini
göreceksiniz. Daha şarkınız formunu takdir alırsınız ve
sadece kendi tek ve albüm bültenleri içine bu
parçaları içerebilir. Do mobil davul Apps ile daha
önceki deneyimleri tarafından ertelendi yok. Bu farklı
bir şey.
To Alive Davul en bakmak ses örneklerini kontrol
Numuneler en sayfa http://alive-drumming.org/sampleaudio-files/
Şarkı Ritim Track ilginç bir arka hikaye için görevden,
“popüler müzik ve pratikte Rhythm Önceliği” check out http://alive-drumming.org/theprimacy-of-rhythm-in-popular-music/
Uygulamayı İndir Apple App Store'dan üzerinde https://itunes.apple.com/us/app/songformrhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8
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“SongForm”Bir şarkı yapısından bir Bateristin açısından alınan bir şarkının formunun hayatta DRUMMING
kimliğinin, ifade eder. Böyle 12 bar blues ve 32 bar Aaba gibi ortak formlar için isimleri benimseyerek ek olarak,
Alive Davul onların alternatifi tanıtır sopa notasyonu Bir şarkının formunu tarif etmek. Çubuk gösterimde ', sadece
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bir dikey çubuk ile ayrılmış çubuklar bölüm uzunluklarının bir listesi 'Ya da bir eğik çubuk,' 'Aşağıdaki bölümde bir
köprüdür.
ii “çubuk Gösterimçubukları ‘” ayrılmış çubuklar müzik bölümleri, uzunluğunu veren formu açıklanmaktadır.’ Bir
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sopa ', dikey bir çubuktur 'Ya da bir eğik çubuk,' 'Aşağıdaki bölümde bir köprüdür.
iii

