"Şarkı Ritim Parçalar"Hayatta Drumming
dan - İnceleme ve
Karşılaştırma

Şarkı Ritim Parçalar
- Ritim şarkılarınız için izler.
“Şarkı Ritim Parçalar”Mobil Müzisyen App sağlama üretime
hazır Apple iOS App Store şimdi kullanılabilir ritmik destek
canlı Davul getiriyor en uygun form içinde müzisyenler
üretim kalitesinde ritmik destek, - bir mobil uygulama
"Hayatta Davul en seçmek, indirme ve oynamaŞarkı Ritim
Parçalar".

Şarkı Ritim Parçalar tamamen bunun aka şarkının müzikal form
düzenlenmiş ritmik destek (Melodi veya uyum) oluşan arka parça
yeni bir tür de artar bile “SongFormi”.
Bu izler benzer komple performansları ne bir
beklemeksProfesyonel bir bateristi. Onlar sayımını-in, giriş
bölümünün, birden korolar ve karakteristik sonlar, tüm müzikal
bölümlerinin başlangıç ve sonunu tanımlamak için Dolgularla
çerçeveli var. Mobil ürün tasarımıvurgulamaktadırTipik bir aranjör
arayüz böylece arabirimi basit tutmadan düzenlemenin bu düzeyde
sağlanması. Bir parçayı seçebiliriçinde 30 saniyeden daha kısa ve
altında, 15 saniyede bir bir almaks onu asmak.

TO App bazı hassas tempo varyasyon ve konser veya jam session
için parçaları sıralamak için bir temel setlist tesisi ile bir çalar
içerir. Onuntarafından kullanılan tüm yeteneklerini müzisyenler.

N-ew müzisyenler kullanım uygulama için Onlar başından itibaren süre tutmak ve ilgi çekici ve
ilham verici ritimleri yararlanma öğrenmek böylece şarkıya sempatik bir ritm ile şarkılara bir
konuklara eşlik eder. G,igging müzisyenler kataloğu Setlists içine arkalık ve performansı
yönlendirmek için kullanabilirsiniz. 'Having Kaliteli ritmik destek, bir setlist imkan ve müzisyen'ın
oynatıcı ile, hepsi tek Uygulaması'nda böylece uygun bir kendini daha ritmik destek kullanarak
bulur.
Bir “Müzisyen Oyuncu”: wşapka bu? otomatik olarak ekrana kararır Bir,oynayacakArka planda, iyi
büyüklükte düğmeleri vardır ve cihazın fiziksel düğmeleri ile ses düzeyini değiştirmek için izin
verir. Ayrıca Evet, bütün bunlar, ancak bu oyuncugörüntüler gibi parçanın müzikal formu “std 32

bar 4 koro. Aaba formu (8|8/8|8) hayır intro' ve 4-Bar ile biten”Ve görsel izleme sağlar
buna karşıoynatılırken. Busadece bir parçayı çalmak üzeresiniz önce bilgi müzisyenler sağ
istiyorum. benOnların yeri biraz kaybetmeye başlar f Onlar oynarken, Ekrana hızlı bir bakışta
olasılıkla "onları geri alacaktakipte" tekrar.
(Bin) ve sonsuz seçmek için ritimleri çok büyük sayıda var müzikal fiçin normlar senin şarkılar.
İstenen sonra indirme o oynamak için cihazınızda olmadan ulaşması birkaç dakika sürebilir. Hayatta
Davul dahil o zaman iTunes dosya paylaşımını kullanarak bir bilgisayara aktarmak, böylece parçayı
remix kullanıcı hakkı veren vekullanıcının kompozisyonlar ve albüm bültenleri kendi.

ne setleri Şarkı Ritim Parçalar birbirinden?
Sekanslanmasına Üzeri 1. Seçim: seçme seçimi song'sfadıyla kapatýnýz veya alternatif olarak Bir
sıralama arayüzü sağlayarak üzerine, sopa gösterimi yoluyla önce görülmemiş yenilikler ve bu
Uygulaması'na karakterini veren biridir. O demeks o müzisyen ihtiyaçlar şarkının müzikal formunu
bilmek, onlar bunu fark yoksa mutlaka onlar bile yapmak zorunda olduğu. bir müzisyen adlandırma
aşina olmayabilir düzen kullanılan ancak ediliyor App, bir SongForm adını kullanırken, birLSO
sağlamaks bir tanımı sopa-notasyonuBöylece bir seçtiğinde, “32 bar Aaba” o yönettiği “olarak
görüntülenir olsunstd 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 almak çok Aynı açıklaması “, görüntülenenstd 32 bar. Aaba formu

(8|8/8|8)”. Uygulama Ayrıca esnek bir tesis sağlar bir müzisyen en Bir şarkının formunun kendi
tanımı kullanarak “sopa notasyonuii", Örneğin "8|4/8|6", izin veren son derece karmaşık, kullanıcı
tanımlı oluşturur. Bunlara ek olarak, App ayrıca içeren bir şarkı paylaşımı tesis, Şarkınız onun
SongForm etti yani eğer Eğer mümkün olacak önce paylaştı o kadar bak Adını girdikten sonra
büyüteç arama düğmesine basarak.
eksiksiz, üretime hazır parça yerine davul döngüleri 2. odaklanma: Canlı davul bir dizileme
arabirimi sağlar, böylece herhangi bir tambur halka bulunmaktadır. Bunun yerine, belirtmek için
basit bir seçim arayüzü (i) bulunmaktadırŞarkının formuve (ii) ritim. Buarayüz temiz tutar. Onunya
Hiç bitmeyen ya hiç üzerine sayım-in tam bir pist. Döngü bile oyuncu arayüzünde verilmemektedir.
bent kullanıcısının açık olduğunu tüm yol bu uygulama hakkında uygun performans Yüksek kaliteli,
eksiksiz üretime hazır izler. Bu profesyonel müzisyenler ve seçici amatörler için. Bu bir oyuncak
değilfakat o did gbenbize uzun zamandır yaşadığınız en eğlenceli ettik.

3. Bir istemci-sunucu çözümü var: Alive Davul arka uç sunucular yap sıralama ve ses üretimi
tamamlanmış yayınlama tmobil cihaza raf. Bu, diğer Apps tarafından alınan bir yaklaşım
değildirnerede her şey olduğu Uygulamasında, kullanarak ısmarlamadöngüler veya iOS' genel midi
seslerini kullanarak. Bu demek kis Alive Davul en Çözelti t varo kullanıcı Bekleyining indir, ancak
bu işlemin tamamlanmasını izni yok daha kaliteli ve sunucudan ses parçaları büyük seçimi.
performansına arasından 4. sanatçı dostu arayüzü: Son olarak, tüm kullanıcı deneyimi
"dirperformans-Dostu" Böyle tablolar ve seçiciler ziyade ezoterik tasarım ve sıralama arayüzleri
gibi standart iOS özelliklerini benimseyerek. Bu müzisyenler için müzisyenler tarafından
tasarlanmış oldu kullanımı kolay olması için. sahip olanbasit Bir parçayı belirtmek için arayüzleri
müzisyenler için önemlidir Çünkü They yeni Parçalarınıza sürekli oynayan ve oyun zamanı
sıralama davul döngüleri heba etmek istemiyorum - yani Gerçek
şudur Ben dizi davul döngüleri asla müzisyenler büyük çoğunluğunu
şüpheli - çok fazla çaba ve genellikle, ile çok az ödül. Ancak, 15 sn
alarak bir sonraki parçayı belirtmek içinbüyük sondaj desteğini
almak için tamamen farklı bir görünüm sergiliyor.
Aynısı ile müzisyen dostu bir yaklaşım Oyuncu. Yine, müzisyenler
önemlidir,olup olmadığını oyuncu kullanımı kolay olduğundan,
performans veya uygulama - Büyük düğmeler okuma - ve having
bölümsel Parçanın yapısı görüntülenir yerine Bir albüm kapağı çok
daha yararlıdır. Son olarak, müzisyenler oynatıcı ile entegre setlist
tesisleri gerekir. Bunlar, birden fazla boyunca parça ekleme ve
kaldırma, izlerini sipariş gerekiyor set-listeleri. Bu temel özellik
olduğu ayırt bir müzisyen en Genel müzik dinleyicilerin bu ihtiyacı.
müzisyenler hazırlamak, uygulama ve Setlists gerçekleştirmek için
bütün bu yönleriyle bu App ölü kolaylaştırır kombine bu izler.

Nasıl Şarkı Ritim Parçalar yarışma ile karşılaştırmak?
Bu App ama bir çok yeni türüdür orada Hangi karşılaştırmalar için
Şarkı Ritim izler. bu alternatifleri düşünün.
(ben) Yüksek Benzer Kalite Ses, Genel Toplam Esneklik, Yüksek Satın alma Fiyat, Daha Az
Kolaylık: Temini ve öğrenme sofistike iş istasyonu takım profesyonel müzisyenler yüksek
yaratmak içinKaliteli destek müzik. Bu sahiptirbenzer kuşkusuz daha fazla özellik ve esneklik ama
büyük ses kalitesi, oldukça fazla zaman alacaktır söylemek 30 dakika civarında, sıralama yazılımı
kullanarak yeni bir parça oluşturmak için ses, etikete işlemek ove, pratik oynarken veya Apple'ın
'Müzik' App gibi standart müzik çalarlar kullanarak gerçekleştirmek için bir mobil cihaza transfer.
Sen kompozisyon özellikleri ve esneklik kazanmaya ancak kolaylık kaybetmek - özellikle Setlists
ve oyuncu.
(Ii) alt Kalite, Aşağı Fiyat, Farklı Kolaylık: Mobil Davul Uygulamaları benimsemek. özellikleri
ve tesislere olarak çeşitli bir sürü Davul Apps oldukça çeşitli var. Genellikle az pahalı ama 'aynı
şekilde teslim yok.İşte Bu olan belki yakınr için SongForm Ritim Parçalar use-durum:

Oturum Bant Davul: Bir ile kaliteli davul desteğini - Bu
uygulama, benzer bir önerme amaçlamaktadır mobil arayüz, ama
(ı) gerçekten yüksek kaliteli ritmik arka müzik ve (ii) uygun bir
arayüz hem sunma konusunda yetersiz kalıyor hissediyorum.
Kullanıcı arayüzü göreve özgü görsel sıralama dayanmaktadır. Bu
iş istasyonu temel sıralayıcı kullanmak zorunda ve mobil cihaza
aktarılması için bir iyileştirme ama şüphelihala çok karmaşık ve
dolayısıyla Hala müzisyenler bir sürü için giriş önünde bir engel
olacaktır. bir parça sırası vardır olarak, it olduğu kesinlikle daha
hantal ve daha kullanmak daha yavaş Şarkı Ritim Parçalar.
Ayrıca, hiçbir gerçek setlist olanağı bulunmayan ve, belirtildiği
gibi, bunu ilgi çekici, gerçekçi davul yeterli sunar sanmıyorum.
Bugerçi önemli ölçüde daha az pahalı Şarkı Ritm parçalar bu
düşük ilk maliyet ve sırası olabilir parça için herhangi bir sınır.
iRealPro: Bu, bir hak popüler App olmasına rağmenMuhtemelen
normal ritim okunur desteğini müzik açısından dikkate alınmaz.
Bu, yönetme Setlists büyük bir iş yapan bir kullanıcı tarafından
sahipkatkıdagenellikle bir melodi hazırlama aracının melodileri
kütüphanesi çok etkilidir. Gücünü tam almakla olduğunuçoklu
gösterge şarkı ilerledikçe bu melodinin bir ekran kurşun-levha ile
tam tanınmış ezgileri eşliğinde (ritm ve armoni) izleniyor. Muhtemelen midi-teknolojisine dayanan
ve mix dengelemek için iyi olanaklar sağlar. Bu karışım ritim bölümünü yalnızca sahip
ayarlanabilir.
iRealPro Fiyat için iyi kaliteye sahip ancak tBurada aralarından seçim yapabileceğiniz birçok
ritimleri değildir. Oradaovun. Yine,ses Kaliteli gerçekten yoktur. bent etkileyici ilk onu
karşılaşmadan ama sonra tekrar aynı döngüler işitme ve üzerinde parlaklık kaybeder iken. Sadece
bunun gibi tam 'combo' yerine ritmik eşliğinde oynuyorlar, bu' doğrudur s daha etkileyici
geliyordaha komple bir karışımı olarak ritim okunur izler. Neden bu ritmik ses kıyasla eksik Şarkı
Ritim Parçalar? iRealProBir App ses döngüleri sınırlı koleksiyonu ile olduğunu. Farklı döngüler
aynı ritmin farklı tempoları için kullanılan duymuyorum. Ben duymuyorumthe yapar insan
varyasyon davul canlanıyor ve bir ile yaptığı gibi ben gerçekten büyük davul duymuyorum Şarkı
Ritim Parçalar. iRealPro Yeni melodileri öğrenme yardımcı olmak için ucuz bir araç için büyük
bir aşağıdaki vardır; Şarkı Ritim Parçalar Gerçekten farklı bir pazarda oynar. Bu öğrenme
melodileri daha kaliteli ritmik eşlik büyük çeşitli oynama keyfi ilgili.
uygun bir arayüz ile yüksek kaliteli ritmik desteğini dikkate alındığında Orada diğer mobil tabanlı
uygulamalar vardır ama hiçbir şey önemli ölçüde yeni. şarkıcı bir rakip iRealProbiraz daha farklı
bir piyasa ve benzeri sonuçlarla. Orada diğer davul spesifik uygulamalar vardır ama hepsi bir
gerçekçilik heyecan ve genişliğini temin bakımından düşmek Şarkı Ritim Parça en ses kalitesi
başarmakdkalarak sunucu tabanlı. Ne yayınlandığında komple yüksek kaliteli parçalar zaten
optimal sıralandı ve son kullanıcıya teslim edilmeden önce ses mühendisliği olduğunu. Hiçbir
sıralama veya ses mühendisliği mobil App oluşur.ben t basitçe, istekleri seçer ve çalış Izlemeks.

Sonuç
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 teşvik ettiğini göreceksinizdevam etti kullanın.
Eğer şarkı daha şeklini takdir alırsınız ve kendi tek ve albüm
bültenleri içine bu parçaları içerebilir. Do mobil davul Apps ile daha
önceki deneyimleri tarafından ertelendi yok. Bu farklı bir şey.
Eğer, sıkışma, yeni bir akort öğrenme gigging veya en son albüm
kesim olsun, bu uygulama bir çözüm sağlar.
ses örneklerini kontrol etmek Alive Davul en Numuneler sayfasına
bir göz at almak http://alive-drumming.org/sample-audio-files/
SongForm Ritim Track ilginç bir arka hikaye için görevden, “popüler
müzik ve pratikte Rhythm Önceliği” check out http://alivedrumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-music/
Apple App Store'da Uygulamasını indirin
https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythmtracks/id1254346877?ls=1&mt=8

i

“SongForm”Hayatta Davul en atıfta bir şarkının yapısından bir Bateristin açısından alınan bir şarkının şeklinde
tanımlanması. Böyle 12 bar blues ve 32 bar Aaba, Alive Davul sunmakta gibi ortak formlar için isimleri
benimseyerek ek olarak onların alternatif sopa notasyonu Bir şarkının formunu tarif etmek. Çubuk gösterimde ',
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sadece bir dikey çubuk ile ayrılmış çubuklar bölüm uzunluklarının bir listesi 'Ya da bir eğik çubuk,' 'Aşağıdaki
bölümde bir köprüdür.
“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.

