"เพลงเพลงจงหวะ"จากชวตกลอง - ตรวจสอบและ
เปรยบเทยบ

เพลงเพลงจงหวะ

- จงหวะแทรคเพลงของคณ
“เพลงเพลงจงหวะ” เปน App เปนนกดนตรมอถอ หาก ผลตพรอม
สนบสนนจงหวะทตอนนมอยในรานแอปเปลแอป iOS
กลองยงมชวตอย น นกดนตรการผลตทมคณภาพสนบสนนจงหวะ
ในมนเปนรปแบบทสะดวกทสด - App มอถอเพอเลอกดาวนโหลด
และเลนกลองยงมชวตอยของ "เพลงเพลงจงหวะ"

เพลงเพลงจงหวะ เปนรปแบบใหมของการสนบสนนประกอบดวยทงหมดของการสนบสนนจงหวะ
(ไมมทนองหรอความสามคค) จดรปแบบดนตรของเพลงทรจก
มนเปน“SongFormi”
เพลงเหลานมการแสดงทสมบรณแบบคลายกบสงท หนง คาด
หวง s จากมอกลองมออาชพ พวกเขามการนบในสวนแนะน
หลายตอนจบนะจะและลกษณะทกกรอบทมการเตมในการวาด
ภาพเรมตนและสนสดของสวนดนตร การออกแบบผลตภณฑ
โทรศพทมอถอเนนใหระดบของขอตกลงนโดยไมตองอนเต
อรเฟซ arranger ทวไปจงทใหอนเตอรเฟซทเรยบงาย หนงสา
มารถเลอกแทรคใน อายตกวา 30 วนาทและ 15 วนาทภายใต
ครงเดยว หนง ไดรบ s การแขวนของมน

T เขา App รวมถงผเลนทมการเปลยนแปลงบางจงหวะทแมนย
และสงอนวยความสะดวกขนพนฐานเพอลสทลดบแทรค
สหรบกกหรอแยมเซสชนของคณ มนใชโดย นกดนตรของ
ความสามารถทงหมด ยงไมมขอความนกดนตร EW ใช ท App
ไปยง ใหคลอเพลงกบจงหวะทเหนอกเหนใจตอเพลงเพอใหพวก

เขาเรยนรทจะใหเวลาทเหมาะสมตงแตเรมตนและไดรบประโยชนจากการมสวนรวมและจงหวะแรง
บนดาลใจ G แคตตาลอกนกดนตร igging การสนบสนนของพวกเขาเปน setlists และ ใชมนเพอเปน
แนวทางในการปฏบตงาน HAV ไอเอนจ สนบสนนจงหวะทมคณภาพดวยสงอนวยความสะดวกลสท
และผเลนของนกดนตร, ทงหมดในหนง App เปนหนงเพอความสะดวกพบวาตวเองใชสนบสนนจงหวะ
มากขนและมากขน.
เปน“นกดนตร Player”: W หมวกท? หนงทจะหรหนาจอจะเลนในพนหลงมปมขนาดพอเหมาะและชวย
ใหคณสามารถเปลยนระดบเสยงดวยปมทางกายภาพของอปกรณ ใชทกท แตนเลนยงแสดง รปแบบ
ดนตรของแทรคเชน“4 นะจะ 32 แทงมาตรฐาน แบบฟอรม AABA (8|8/8|8) ไมมบทน'

และ 4-Bar สนสด” และใหตดตามภาพ ตอนขณะทเลน นคอเพยงแค นกดนตรทตองการขอมลทถก
ตองกอนทพวกเขาจะเกยวกบการเลนแทรค ผมฉพวกเขาเรมทจะสญเสยสถานทของพวกเขาเลกนอย
ในขณะทพวกเขาเลน, อยางรวดเรวในการแสดงผลทมแนวโนมจะไดรบพวกเขากลบมา "ในการ
ตดตาม"อกครง
มจนวนมากของจงหวะใหเลอก (ในพน) และไมมทสนสดเปน ดนตรฉ ORMs สหรบคณ เพลง. เมอ
ไดรบการรองขอใหดาวนโหลดสามารถใชเวลาไมกนาททจะมาถงกอนทจะบนอปกรณของคณสหรบ
การเลน ยงมชวตอยกลองใหสทธแกผใชในการเรยบเรยงตดตามเพอใหพวกเขาสามารถถายโอนไป
ยงเครองคอมพวเตอรโดยใชไฟลรวมกน iTunes แลวรวมไวของผใช องคประกอบและออกอลบมของ
ตวเอง

สงทกหนด เพลงเพลงจงหวะ หางกน?
1. เลอกกวาลดบ: ทางเลอกของการเลอก s ออง'เอสเอฟออมโดยใชชอหรอ อกทางเลอกหนง โดยใช
สญกรณตดมากกวาการใหอนเตอรเฟซการเรยงลดบเปนนวตกรรมทไมเคยเหนมากอนและหนงท
ชวยให App นตวอกษร มนหมายถง s ท นกดนตร จเปน ทจะรวารปแบบดนตรของเพลง ซงแนนอน
พวกเขาจะตองทถงแมวาพวกเขาไมไดตระหนกถงมน A นกดนตรอาจจะไมคนเคยกบการตงชอ
โครงการ ถกนมาใช แตท App เมอใชชอ SongForm, aLSO ใหs คอธบายกบท ตดสญกรณดงนน
เมอเลอกอยางใดอยางหนง“32 บาร AABA” มน ไดรบของแสดงเปน“32 แทงมาตรฐาน แบบ

ฟอรม AABA (8|8/8|8)” มความอดมสมบรณของทรพยากรในเวบไซตยงมชวตอยกลองบน
SongForm เปน ในความเปนจรงชอ SongForm ไมจเปนตองนมาใชในทกหนงยงสามารถเลอก“8|

8/8|8” และไดรบ มาก คอธบายเดยวกนแสดง“32 แทงมาตรฐาน แบบฟอรม AABA (8|8/8|
8)” App ดวย ยงมสงอนวยความสะดวกมความยดหยนสหรบ ของนกดนตร ความหมายของตวเอง
ในรปแบบของเพลงโดยใช“สญกรณตดii", เชน "8|4/8|6” เพอใหสามารถ ซบซอนสงรปแบบทผใช
กหนด นอกจากน ท App นยงรวมถง เพลงรวมกน สงอนวยความสะดวกดงนนถาเพลงทคณม
SongForm ของมน ทใชรวมกนกอนทคณจะสามารถทจะ คนดส โดยการกดปมคนหาแวนขยายหลง
จากทเขาชอ.
2. มงเนนไปทสมบรณแทรคทผลตพรอมมากกวาลปกลอง: กลองยงมชวตอยไมไดใหอนเตอรเฟซ
ลดบดงนนไมมกลองลป แตมการตดตอการเลอกทงายตอการระบ (i)รปแบบของเพลงและ (ii)
จงหวะ นชวยทความสะอาดอนเตอรเฟซ. มนทง แทรคทสมบรณจากการนบผานจะยตหรออะไรเลย
วนลปไมไดใหแมในอนเตอรเฟซผเลน ผมเสอชดเจนวาทาง App นเปนเรองเกยวกบ การดเนนการ ท
มคณภาพสงทสมบรณแทรคทผลตพรอม มนสหรบนกดนตรมออาชพและมอสมครเลนทฉลาด มนไม
ไดเปนของเลนแต มน ไม ก.ผม ve เราทสนกทสดทเราเคยมในเวลานาน

3. มนเปนวธการแกปญหาของลกคาเซรฟเวอร: เซรฟเวอร back-end ชวตของกลอง ท ลดบและ
เสยงทผลตสงมอบเสรจสมบรณ เสอชนกบอปกรณมอถอ นไมไดเปนวธการทถายโดยปพลเคชนอน ๆ
ทไหน ทกอยาง คอ ภายในแอปทงการใช bespoke ลปหรอใช iOS' เสยง midi ทวไป นหมายความ
วา s ยงมชวตอยของกลอง วธการแกปญหามเสอผใชเขา รอไอเอนจ สหรบการดาวนโหลดใหเสรจ
สมบรณ แตน ไมไดรบใบอนญาต ทมคณภาพสงและการเลอกทมากขนของเสยงเพลงจากเซรฟเวอร
4. อนเตอรเฟซทนกดนตรงายจากการเลอกเพอประสทธภาพการทงาน: ในทสดการใชประสบการณ
ทงหมดคอ "ประสทธภาพมตร" การนคณสมบตมาตรฐาน iOS ของคณเชนตารางและแจมมากกวา
การออกแบบและการจดลดบความลบอนเตอรเฟซ. มนถกออกแบบโดยนกดนตรสหรบนกดนตร ให
งายตอการใช. มซอตรง อนเตอรเฟซในการระบตดตามเปนสงสคญทนกดนตร เพราะเสอเฮกลงเลน
เพลงใหมตลอดเวลาและไมตองการทจะเสยเลนเวลาลปกลองลดบ - ดงนน นเปนจรง ทผมสงสยวา
สวนใหญของนกดนตรทไมเคยทลดบลปกลอง - เปนความพยายาม
มากเกนไป และมกจะไดรบรางวลทมนอยเกนไป. แตการ 15 วนาทใน
การระบตดตามตอไปของคณทจะไดรบการสนบสนนทดทใหเกด
เสยง เปนโอกาสทแตกตางกนโดยสนเชง
มนเหมอนกน วธการทนกดนตรทเปนมตรกบ ผเลน. อกครงกเปนสง
สคญทนกดนตรวา การดเนนการหรอการฝกทผเลนทใชงานงาย อานปมขนาดใหญ - และฮา Ving ขวาง โครงสรางของแทรคทแสดง
แทน ปกอลบม จงเปนประโยชนมากขน. ในทสดนกดนตรทตองการ
สงอนวยความสะดวกลสทบรณาการกบผเลน พวกเขาจะตอง
สามารถสงซอเพลงของพวกเขา, เพมและลบแทรคในหลาย ตง
รายการ เหลานเปนคณสมบตหลกท แยกความแตกตาง ของนกดนตร
ความตองการในการทฟงเพลงทวไป. ทกแงมมเหลานรวมกนจะทให
App นตายงายสหรบนกดนตรทจะเตรยมความพรอมการปฏบตและ
การดเนนการของ setlists เพลงเหลาน.

ทอยางไร เพลงเพลงจงหวะ เปรยบเทยบกบการแขงขน
หรอไม
นเปนชนดใหมของแอปมาก แตม เปน เปรยบเทยบ ไปยง เพลงเพลง
จงหวะ พจารณาทางเลอกเหลาน
(ผม) ทคลายกนสง คณภาพ เสยง, ทงหมด ความยดหยนทสงขน ซอ ราคานอยสะดวก: การจดหาและ
การเรยนรเครองมอเวรกสเตชนทซบซอนสหรบนกดนตรมออาชพในการสรางสงคณภาพเสยงท
สนบสนน. แหงนมคลายคลงกน คณภาพเสยงทยอดเยยมทมคณสมบตไมตองสงสยมากขนและม
ความยดหยน แตจะใชเวลามากขน, พด ประมาณ 30 นาทเพอสรางแทรกใหมโดยใชซอฟแวรลดบ
ทใหเสยงแทก มนและโอนไปยงอปกรณมอถอสหรบการฝกเลนหรอดเนนการโดยใชเครองเลน
เพลงมาตรฐานเชนแอปเปลแอป 'เพลง' คณไดรบในลกษณะองคประกอบและความยดหยน แตสญเสย
ออกสะดวกสบาย - โดยเฉพาะอยางยงใน setlists และเครองเลน
(ii) ลดลง คณภาพทตกวาราคาทแตกตางกนสะดวก: การน Apps กลองมอถอ คอนขางมความ
หลากหลายของปพลเคชนกลองทมจนวนมากของความหลากหลายเปนคณลกษณะและสงอนวย
ความสะดวกเปน พวกเขามกจะราคาไมแพง แตไมได' สงมอบในทางเดยวกนทน เปนผท บางท ม
ความใกลชด R ไป เพลง SongForm จงหวะ ใชกรณ:

เซสชนกลองวงดนตร: App นมจดมงหมายทเปนเรองทคลายกน คณภาพดกลองสนบสนนดวย อนเตอรเฟซมอถอ แตผมรสกวามน
ตรงสนในการสงมอบทง (i) อยางแทจรงทมคณภาพสงเพลงจงหวะ
การสนบสนนและ (ii) อนเตอรเฟซทสะดวก สวนตดตอผใชจะขนอย
กบลดบภาพทเฉพาะเจาะจงกบงาน นคอการปรบปรงจะตองใชซ
เควนตามเวรกสเตชนและถายโอนไปยงอปกรณมอถอ แตผมสงสย
วายงคงเปนทซบซอนเกนไปและดงนนจง จะยงคงเปนอปสรรคใน
การเขาสสหรบจนวนมากของนกดนตร ในฐานะทเปนหนงทมการ
จดลดบเพลงฉนเสอ คอ แนนอนมากขนยงยากและชาลงกวาทจะ
ใช เพลงเพลงจงหวะ. นอกจากนยงมสงอนวยความสะดวกไมลสท
จรงและเปนทกลาวถงฉนไมคดวามนใหเพยงพอในการมสวนรวม,
การตกลองทสมจรง มนคอแม มากนอยราคาแพงทเพลงจงหวะ
เพลง ดวยราคาเรมตนทลดลงและการ จกด แทรคทคณสามารถ
ลดบไมม
iRealPro: นเปนทนยมสมนหนา App, แมวาอาจจะไมไดรบการ
พจารณาตามปกตในแงของจงหวะเพลงเทานนสรอง มนไมไดงาน
ทดในการจดการ setlists มทผใชมสวนรวมหองสมดของเพลงซงมก
จะหมายถงการเตรยมความพรอมการปรบแตงมประสทธภาพมาก
ความแขงแรงในการรบเตมรปแบบหลายตราสาร คลอ (จงหวะและ
ความสามคค) เพลงทรจกกนดสมบรณดวยบนหนาจอตะกวแผนปรบแตงทถกตดตามเปนเพลงไปเรอย
มนอาจจะขนอยกบ midi เทคโนโลยสงอนวยความสะดวกและใหบรการทดเพอความสมดลของการ
ผสม ผสมนสามารถปรบเปลยนจะมจงหวะสวนหนงเทานน
iRealPro มคณภาพดสหรบราคาของมน แตเสอนคอจงหวะไมไดมากมายใหเลอก มถ อกครงเสยง
ทมคณภาพไมไดจรงๆม ผมทนาประทบใจในครงแรกการเผชญหนากบมน แตหลงจากทในขณะเดย
วกนลปไดยนซแลวซสญเสยความเปนเงา นคอความจรงโดยเฉพาะอยางยงถาเพยง แตเลนคลอ
จงหวะมากกวาเตม 'คอมโบ' ตาม' s เสยงนาประทบใจมากขนทมการผสมผสานทสมบรณกวาเพลง
จงหวะเทานน ทไมเสยงจงหวะนเทยบกบทขาดเพลงเพลงจงหวะ? iRealPro เปน App ทมคอลเลกชน
จกด ของเสยงลป ฉนไมไดยนลปทแตกตางกนทใชสหรบจงหวะทแตกตางกนของจงหวะเดยวกน
ฉนไมไดยน the รปแบบของมนษยททใหการตกลองมามชวตอยและฉนไมไดยนเสยงกลองทดอยาง
แทจรงเชนเดยวกบไม เพลงเพลงจงหวะ. iRealPro มดงตอไปทดสหรบการเปนเครองมอทมราคาไม
แพงเพอชวยใหการเรยนรเพลงใหม เพลง เพลงจงหวะ จรงๆเลนในตลาดทแตกตางกน มนมากขน
เกยวกบความเพลดเพลนในการเลนเพอความหลากหลายของทมคณภาพสงประกอบจงหวะเพลงกวา
การเรยนร
มอกปพลเคชนมอถอทใชอย แตไมมอะไรใหมอยางมนยสคญเมอพจารณาจากทมคณภาพสงการ
สนบสนนจงหวะดวยอนเตอรเฟซทสะดวก นกรอง เปนคแขงของ iRealPro ดวยการตลาดทแตกตาง
กนเลกนอยและผลทคลายกน มอกกลองปพลเคชนทเฉพาะเจาะจง แตพวกเขาทงหมดลมลงในแงของ
การจดหาความสมจรง, ความตนเตนและความกวางของเพลงจงหวะตดตามของ คณภาพเสยง บรรลd
โดยเปนเซรฟเวอรทใช สงททหนาทเสรจสมบรณแทรคทมคณภาพสงไดอยางดทสดแลวตดใจและ
เสยงวศวกรรมกอนทจะถกสงไปยงผใชปลายทาง ไมมลดบหรอวศวกรรมเสยงเกดขนใน App มอถอ
ผม เสอเพยงแคเลอกการรองขอ และเลน ลs.

ขอสรป
เพลงเพลงจงหวะ คอการกระทชนเรยนสหรบการสนบสนนเปน
จงหวะทมคณภาพสงอยางแทจรง คณจะไมไดไปรบเหนอยของ
แทรคสนบสนนเหลาน คณจะไมใหมการจดลดบอะไร คณจะพบ
วาผเลนและลสทของสวนตดตอผใชกระตนใหเกดการอยางตอ
เนอง ใช. คณจะไดรบทจะชนชมรปแบบของเพลงของคณมากขน
และคณอาจจะรวมถงเพลงเหลานเปนของตวเองอลบมเดยวและรน
ของคณ อยาวางปดดวยประสบการณกอนหนานทมการตกลองป
พลเคชนมอถอ นคอสงทแตกตางกน
ไมวาคณจะเรยนรการปรบแตงใหมตดขด gigging หรอตดอลบม
ลาสดของคณ App นยงมวธการแกปญหา
เพอตรวจสอบตวอยางของเสยงจะดทยงมชวตอยกลองหนา
ตวอยางท http://alive-drumming.org/sample-audio-files/
สหรบเรองราวทนาสนใจของการกลบ SongForm จงหวะการ
ตดตามตรวจสอบการโพสตวา“เปนอนดบหนงของจงหวะในเพลง
ยอดนยมและการปฏบต” ท http://alive-drumming.org/theprimacy-of-rhythm-in-popular-music/
ดาวนโหลด App บน Apple App Store ท
https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythmtracks/id1254346877?ls=1&mt=8

i

“SongForm” หมายถงการมชวตอยของกลอง บตรประจตวของรปแบบของเพลงทนมาจากมมมองของมอกลองของ
โครงสรางองคประกอบของเพลง ในการเพมการใชชอในรปแบบทวไปเชนบลส 12 บารและ 32 บาร AABA เปดตว
กลองยงมชวตอย ทางเลอกของพวกเขา สญกรณตด เพออธบายถงรปแบบของเพลง โนตสตกเปนเพยงรายการของ
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ความยาวสวนในบารคนดวยแถบแนวตง ' 'หรอบารเป' เมอสวนตอไปนเปนสะพาน
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“ตดโนต” อธบายถงรปแบบโดยใหความยาวของสวนดนตรในบารคนดวย ‘เกาะตด’ ตดเปนแถบแนวตง ' 'หรอบาร
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เป' เมอสวนตอไปนเปนสะพาน

