
Bài hát Nhịp Tracks 
 - Nhịp điệu Tracks cho bài hát của 
bạn

“Tracks bài hát Nhịp điệu” App di động Nhạc sĩ với Chất 
lượng cao ủng hộ nhịp điệu bây giờ đã có trên Apple iOS 

App Store

Tổ chức Trống Alive đã mang lại chất lượng sản xuất ủng hộ nhịp với thế giới, 

trong đó là hình thức thuận tiện nhất - một ứng dụng điện thoại di động với một 

giao diện đơn giản để chọn, tải về và chơi Tracks bài hát Nhịp điệu.

Tracks bài hát Nhịp điệu là một loại mới của nhạc đệm cấu 

tạo hoàn toàn nhịp điệu ủng hộ (không giai điệu hay hòa) 

sắp xếp để các hình thức âm nhạc của bài hát aka đó là 

“SongFormi”.

Những bài hát được hoàn thành màn trình diễn tương tự 

như những gì chúng ta mong đợi từ một tay trống chuyên 

nghiệp. Họ có một số-in, phần giới thiệu, nhiều hợp xướng 

và kết thúc đặc trưng, tất cả được đóng khung với lấp đầy 

khoanh định khi bắt đầu và kết thúc của phần âm nhạc. Việc 

thiết kế sản phẩm điện thoại di động nhấn mạnh cung cấp 

mức độ sắp xếp mà không cần giao diện một nhà cải biên 

điển hình của từ đó giữ cho giao diện đơn giản. Người ta có 

thể chọn một ca khúc trong dưới 30 giây, và dưới 15 giây 

khi bạn nhận được hang của nó.

App bao gồm một máy nghe nhạc với một số biến tiến độ chính xác và một cơ sở setlist 

cơ bản thiết lập trình tự các bài hát cho buổi biểu diễn của bạn hoặc phiên mứt. Nó 



được sử dụng bởi các nhạc sĩ của tất cả các khả năng. nhạc công mới sử dụng App để 

cung cấp một đệm các bài hát với một nhịp điệu đó là thông cảm với bài hát để họ học 

cách giữ đúng thời điểm từ đầu và được hưởng lợi từ việc tham gia và nhịp điệu đầy 

cảm hứng. Gigging nhạc sĩ danh mục sự ủng hộ của họ vàosetlists và sử dụng nó để 

hướng dẫn thực hiện. Có phẩm chất ủng hộ nhịp nhàng, với một cơ sở setlist và máy 

nghe nhạc của một nhạc sĩ, tất cả trong một ứng dụng là một trong rất thuận tiện tìm 

thấy chính mình bằng sự ủng hộ nhịp điệu ngày càng nhiều.

Một “Nhạc sĩ của Player”: đó là những gì? Một là tự động làm mờ màn hình, sẽ chơi ở 

chế độ nền, có các nút kích thước tốt và cho phép bạn thay đổi âm lượng với các nút vật 

lý của thiết bị. Vâng, tất cả điều đó, nhưng cầu thủ này 

cũng hiển thị các hình thức âm nhạc của các ca khúc như 

“4 hợp xướng của 32 thanh của std. hình thức 

AABA (8|8/8|8) mà không giới thiệu' và 4-Bar kết 

thúc”, Và cung cấp theo dõi thị giác chống lại điều này vì 

nó đóng. Đây mới chỉ là nhạc sĩ thông tin muốn ngay trước 

khi họ sắp chơi một ca khúc. Nếu họ bắt đầu để mất vị trí 

của mình một chút trong khi họ chơi, xem lướt qua màn 

hình có khả năng sẽ nhận được chúng trở lại "theo dõi" lần 

nữa.

Có một số lượng lớn các nhịp điệu để lựa chọn từ (trong 

hàng ngàn) và các hình thức âm nhạc bất tận cho các bài 

hát của bạn. Khi được yêu cầu, việc tải xuống có thể mất 

một vài phút để đến trước đó là trên thiết bị của bạn để 

chơi. Alive Trống cấp quyền sử dụng pha trộn các ca khúc 

để họ có thể chuyển nó vào một máy tính sử dụng iTunes chia sẻ tập tin và sau đó đưa 

nó vào tác phẩm của mình và phát hành album.

Sự lựa chọn của việc lựa chọn hình thức của bài hát theo tên, hoặc cách khác bằng cách 

sử dụng ký hiệu queii, Qua việc cung cấp một giao diện trình tự là một sự đổi mới mà 

chưa được thấy trước đây và một trong đó cung cấp cho ứng dụng này nhân vật của 



mình. Nó có nghĩa là nhạc sĩ cần phải biết các hình thức âm nhạc của bài hát, mà chắc 

chắn họ phải làm ngay cả khi họ không nhận ra nó. Một nhạc sĩ có thể không quen thuộc 

với sơ đồ đặt tên được sử dụng nhưng App, khi sử dụng một tên SongForm, cũng cung 

cấp một mô tả với thanh-ký hiệu, Vì vậy khi một lựa chọn “32-bar AABA”, Nó lấy của 

hiển thị là “32 thanh của std. hình thức AABA (8|8/8|8)”. Có rất nhiều tài nguyên 

trên trang web Alive Trống về SongForm. Trong thực tế, tên SongForm không cần phải 

được sử dụng ở tất cả, người ta cũng có thể chọn “8|8/8|8 ”Và nhận được mô tả rất 

giống nhau hiển thị,“32 thanh của std. hình thức AABA (8|8/8|8)”. App cũng cung 

cấp một cơ sở linh hoạt cho nét riêng của một nhạc sĩ của hình thức của một bài hát sử 

dụng “ký hiệu queiii", ví dụ "8|8/8|8”, Cho phép, hình thức người dùng xác định rất phức 

tạp. Ngoài ra, ứng dụng cũng bao gồm mộtcơ sở chia sẻ bài hát, Vì vậy nếu bài hát bạn 

đã có SongForm của nó chia sẻ trước khi bạn sẽ có thể nhìn nó lên bằng cách nhấn vào 

nút tìm kiếm kính lúp sau khi nhập tên của nó.

Hai khía cạnh khác mà làm cho ứng dụng này nổi bật so với Apps trống trước là (i) không 

thỏa hiệp, tốt nhất âm thanh chất lượng ủng hộ, và 

(ii) một setlist và máy nghe nhạc giao diện thực sự 

nghệ sĩ thân thiện. Điều này làm cho nó chết dễ dàng 

cho các nhạc sĩ để chuẩn bị, thực hành và thực hiện 

setlist của họ. 

Tracks bài hát Nhịp điệu là một hành động lớp cho 

chất lượng cao thực sự ủng hộ nhịp nhàng. Bạn sẽ 

không cảm thấy mệt mỏi của những ca khúc ủng hộ. 

Bạn sẽ không phải trình tự gì cả. Bạn sẽ thấy rằng 

giao diện người dùng máy nghe nhạc và setlist của 

khuyến khích sử dụng các ứng dụng. Bạn sẽ nhận 

được đánh giá cao dưới hình thức các bài hát của 

bạn nhiều hơn và bạn chỉ có thể bao gồm những bài 

hát thành đĩa đơn và album riêng phiên bản của bạn. 

Không được đưa ra bởi kinh nghiệm trước đây với 

Apps trống di động. Đây là một cái gì đó khác nhau.

To kiểm tra mẫu của âm thanh hãy xem Alive Trống 



của Mẫu trang tại http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

Đối với một câu chuyện thú vị về Sông Nhịp điệu Theo dõi kiểm tra bài, “The Tính ưu việt 
của nhịp điệu trong âm nhạc và thực hành phổ biến” tại http://alive-drumming.org/the-
primacy-of-rhythm-in-popular-music/

Tải App trên App Store của Apple tại https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc để sắp xếp một cuộc phỏng vấn vui lòng liên hệ

Matthew Hargreaves
thị trường
Trống Alive 
Điện thoại: + 61 411 090 168
E-mail: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org
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i “SongForm”Đề cập đến việc xác định Alive Trống của hình thức của một bài hát, lấy từ góc độ của một tay trống 
của cấu trúc bố cục của một bài hát. Trong bổ sung thông qua tên cho hình thức phổ biến như nhạc blues 12-bar và 
32-bar AABA, Alive Trống giới thiệu thay thế của họ ký hiệu que để mô tả hình thức của một bài hát. ký hiệu Stick 

chỉ đơn giản là một danh sách có độ dài phần trong các quán bar ngăn cách bởi một thanh dọc, '|'Hay một thanh 

nghiêng,'/'Khi phần sau là một cây cầu. 
ii “Stick Notation”Mô tả hình thức bằng cách cho chiều dài của phần âm nhạc trong các quán bar, cách nhau 

bằng‘cây gậy’. Một cây gậy là một thanh dọc, '|'Hay một thanh nghiêng,'/'Khi phần sau là một cây cầu. 
iii


