"Tracks bài hát Nhịp điệu"Từ Alive Trống xét và so sánh

Tracks bài hát Nhịp điệu
- Nhịp điệu Tracks cho bài hát của bạn.
“Tracks bài hát Nhịp điệu”Là ứng dụng một Nhạc sĩ di động
cung cấp sản xuất-ready ủng hộ nhịp nhàng đó là bây giờ đã có
trên cửa hàng Apple iOS App
Trống Alive mang nhạc sĩ sản xuất chất lượng ủng hộ nhịp
nhàng, trong đó là hình thức thuận tiện nhất - một ứng dụng
điện thoại di động để chọn, tải về và chơi Alive Trống của
"Tracks bài hát Nhịp điệu".

Tracks bài hát Nhịp điệu là một loại mới của nhạc đệm cấu tạo hoàn toàn ủng hộ nhịp nhàng
(không giai điệu hay hòa) sắp xếp để các hình thức âm nhạc của bài hát aka nó “SongFormi”.
Những bài hát được hoàn thành màn trình diễn tương tự như những gì một chờ đợiStừ 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 độngnhấn mạnhcung 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 khúctrong
dưới 30 giây, và dưới 15 giây một lần một đượcS được hang của nó.

Tông 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 làđược
sử dụng bởi nhạc sĩ của tất cả các khả năng. Nnhạc sĩ ew sử
dụng App đến 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. GDanh mục nhạc sĩ igging sự ủng hộ của họ vào
setlists và sử dụng nó để hướng dẫn thực hiện. Having chất
lượng 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”: wmũ của đó? Một là tự động làm
mờ màn hình,sẽ chơiở 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 điều này cũng chơimàn hình 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 hình
ảnh chống lại điều nàyvì nó đóng. Đây làchỉ là nhạc sĩ thông
tin muốn ngay trước khi họ sắp chơi một ca khúc. tôif 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 vô tận âm nhạc forms cho
bạn bài hát. 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 chia sẻ file iTunes và sau đó bao gồm nócủa người dùng sáng tác và phát
hành album riêng.

Có gì bộ Tracks bài hát Nhịp điệu ngoài?
1. Lựa chọn Over Sequencing: Sự lựa chọn của chọn Song'sfORM theo tên, hoặc cách khác bằng
cách sử dụng ký hiệu dính, 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. Nghĩa làs mà
nhạc sĩ cần thiết để biết 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 việc đặt tên kế hoạch được sử dụng
nhưng App, khi sử dụng một tên SongForm, mộtlso cung cấpS 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 rất cùng mô tả hiển thị “32 thanh của std. hình thức AABA (8|8/8|8)”. Các App cũng

thế cung cấp một cơ sở linh hoạt cho một nhạc sĩ của định nghĩa riêng về hình thức của một bài hát
sử dụng “ký hiệu queii", ví dụ "8|4/8|6”, Cho phép rất phức tạp, hình thức người dùng định nghĩa.
Ngoài ra, App cũng bao gồm một chia sẻ bài hát cơ sở, Vì vậy nếu bài hát bạn đã có SongForm của
nó chia sẻ trước khi bạn sẽ có thể tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút tìm kiếm kính lúp sau khi nhập
tên của nó.
2. Tập trung vào, theo dõi sản xuất sẵn sàng hoàn chỉnh chứ không phải là vòng trống: Trống
Alive không cung cấp một giao diện trình tự, vì vậy không có drum loop. Thay vào đó, có một giao
diện lựa chọn đơn giản để xác định (i)hình thức bài hát củavà (ii) các nhịp điệu. Điều nàygiữ sạch
giao diện. nó làhoặc một ca khúc hoàn chỉnh từ đếm-in qua để kết thúc hoặc không có gì cả.
Looping thậm chí không được cung cấp trong giao diện máy nghe nhạc. tôit của rõ ràng rằng tất cả
các cách ứng dụng này là về thực hiện để Chất lượng cao, đầy đủ, theo dõi sản xuất-ready. Đó là
cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư sành điệu. Đó không phải là một món đồ chơi,nhưng
nó đã làm gtôiđã cho chúng tôi những niềm vui nhất mà chúng tôi đã có trong một thời gian dài.
3. Đó là một giải pháp client-server: Máy chủ back-end Alive Trống của làm các trình tự và âm
thanh sản xuất, cung cấp đã hoàn thành tgiá đỡ cho thiết bị di động. Đây không phải là cách tiếp cận
bởi các ứng dụng khácỞ đâu mọi điều Là trong ứng dụng, hoặc sử dụng theo kích thướcvòng hoặc
sử dụng âm thanh midi chung iOS. này có nghĩa làs Alive Trống của giải pháp có tông sử dụng chờ
đợiing cho việc tải xuống để hoàn thành, nhưng điều này không giấy phép Chất lượng cao hơn và
lựa chọn hơn về âm thanh từ máy chủ.
4. Một giao diện thân thiện với nhạc sĩ từ lựa chọn để thực hiện: Cuối cùng, toàn bộ người dùng
kinh nghiệm là "hiệu suất-friendly" áp dụng iOS tiêu chuẩn tính năng như bảng và hái chứ không
phải là thiết kế và trình tự bí truyền giao diện. Nó được thiết kế bởi các nhạc sĩ cho các nhạc sĩ để
đơn giản để sử dụng. Đang cóminh bạch giao diện để xác định một ca khúc là quan trọng đối với
nhạc sĩ vì they đang chơi bài hát mới tất cả các thời gian và không muốn lãng phí thời gian chơivòng chuỗi trống - vì vậy đúng là thế này mà tôi nghi ngờ phần lớn
các nhạc sĩ không bao giờ làm drum loop chuỗi - đó là quá nhiều nỗ
lực và, thường xuyên, khen thưởng với quá ít. Tuy nhiên, lấy 15 giây
để xác định ca khúc tiếp theo của bạnđể có được một sự ủng hộ âm
lớn là một viễn cảnh hoàn toàn khác nhau.
Nó giống nhau cách tiếp cận nghệ sĩ thân thiện với người chơi. Một
lần nữa, điều quan trọng là nhạc sĩ,liệu thực hiện hoặc thực hành, mà
người chơi có thể dễ dàng sử dụng - đọc các nút lớn - và having các
cắt Cấu trúc của bài hát hiển thị thay vì một bìa album là nhiều hơn
nữa hữu ích. Cuối cùng, nhạc sĩ cần cơ sở vật chất setlist tích hợp
với các cầu thủ. Họ cần phải có thể đặt hàng ca khúc của họ, thêm và
loại bỏ các bài hát trên nhiều set-danh sách. Đây là những tính năng
cốt lõi mà phân biệt một nhạc sĩ của cần phải có của người nghe
nhạc chung. Tất cả những khía cạnh kết hợp làm cho ứng dụng này
chết dễ dàng cho các nhạc sĩ để chuẩn bị, thực hành và thực hiện
setlists của những bài hát.

Làm thế nào để Tracks bài hát Nhịp điệu so sánh với các đối thủ cạnh tranh?
Đây là một loại rất mới của App nhưng có là so sánh đến Sông Nhịp điệu Tracks. Hãy xem xét
những lựa chọn thay thế.
(tôi) Tương tự như cao Phẩm chất âm thanh, Toàn bộ Linh hoạt, cao hơn Mua, tựa vào, bám
vào Giá, Ít Thuận tiện: Mua sắm và học tập tinh vi máy trạm cụ cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp để
tạo ra caoâm nhạc ủng hộ chất lượng. Điều này cógiống chất lượng âm thanh tuyệt vời với nhiều
tính năng chắc chắn và linh hoạt nhưng sẽ mất thời gian đáng kể hơn, Nói khoảng 30 phút, để tạo ra
một ca khúc mới sử dụng phần mềm trình tự, làm cho âm thanh, thẻ nóvà chuyển nó vào điện thoại
di động vì tập luyện, thi đấu hoặc thực hiện sử dụng máy nghe nhạc chuẩn như App 'Âm nhạc' của
Apple. Bạn đạt được trong các tính năng sáng tác và linh hoạt nhưng mất đi sự tiện lợi - đặc biệt là
trong setlists và máy nghe nhạc.
(Ii) Thấp hơn Chất lượng, hạ giá, Thuận tiện khác nhau: Thông qua Mobile Trống Apps. Có khá
nhiều loại Trống Apps với rất nhiều đa dạng như các tính năng và cơ sở vật chất. Họ thường ít tốn
kém nhưng không' cung cấp trong cùng một cách.Đây là những người mà có lẽ gầnr đến Tracks
SongForm Nhịp điệu sử dụng hợp cụ thể:
Phiên ban nhạc Trống: App này nhằm mục đích tại một đề xuất
tương tự - chất lượng tốt trống ủng hộ với giao diện điện thoại di
động, nhưng tôi cảm thấy nó rơi ngắn trong việc cung cấp cả hai
(i) thực sự chất lượng cao âm nhạc ủng hộ nhịp nhàng và (ii) một
giao diện thuận tiện. Giao diện người dùng dựa trên trình tự trực
quan, cụ thể cho các nhiệm vụ. Đây là một sự cải tiến để phải sử
dụng một máy trạm dựa sequencer và chuyển sang các thiết bị di
động nhưng tôi nghi ngờvẫn còn quá phức tạp và do đó vẫn sẽ là
một rào cản đối với nhập cảnh cho rất nhiều nhạc sĩ. Như người ta
phải trình tự các bài hát, it Là chắc chắn cồng kềnh hơn và chậm
hơn để sử dụng hơn Tracks bài hát Nhịp điệu. Ngoài ra, không
có cơ sở thực tế và setlist, như đã nói, tôi không nghĩ rằng nó cung
cấp đủ về hấp dẫn, trống thực tế. Nó làTuy nhiên đáng kể ít tốn
kém mà Sông Nhịp điệu Tracks với chi phí ban đầu thấp và không
có giới hạn các bài hát bạn có thể trình tự.
iRealPro: Đây là một ứng dụng xứng đáng phổ biến, mặc dầucó
lẽ không thường coi về âm nhạc nhịp điệu chỉ ủng hộ. Nó thực
hiện một công việc tuyệt vời của setlists quản lý, có một usergópthư viện của giai điệu mà thường có nghĩa là chuẩn bị một giai
điệu rất hiệu quả. sức mạnh của nó là trong việc đầy đủđa công cụ
đệm (nhịp điệu và sự hài hòa) để những giai điệu nổi tiếng hoàn chỉnh với một trên màn hình chì tờ
giai điệu mà được theo dõi như bài hát tiến triển. Nó có thể được dựa trên midi-công nghệ và cung
cấp cơ sở vật chất tốt để cân bằng sự pha trộn. hỗn hợp này có thể được điều chỉnh để chỉ có một
phần nhịp điệu.
iRealPro có chất lượng tốt cho giá của nó nhưng tở đây không có nhiều giai điệu để lựa chọn.
cóchà. Một lần nữa,âm thanh chất lượng không phải là thực sự ở đó. tôit ấn tượng về lần đầu tiên

gặp nó, nhưng sau một thời gian nghe các vòng lặp đi lặp mất ánh. Điều này đặc biệt đúng nếu chỉ
chơi đệm nhịp nhàng chứ không phải là một 'kết hợp' đầy đủ vì nó' S âm thanh ấn tượng hơntại một
hỗn hợp hoàn chỉnh hơn nhịp điệu chỉ theo dõi. Tại sao âm thanh nhịp nhàng này thiếu so
vớiTracks bài hát Nhịp điệu? iRealProlà một ứng dụng với một bộ sưu tập hạn chế về vòng âm
thanh. Tôi không nghe thấy vòng khác nhau được sử dụng cho nhịp khác nhau của nhịp điệu tương
tự. Tôi không nghe thấycác biến con người mà làm cho trống trở nên sống động và tôi không nghe
thấy tiếng trống thực sự tuyệt vời như một trong những hiện với Tracks bài hát Nhịp điệu.
iRealPro có một đội tuyệt vời cho một công cụ rẻ tiền để hỗ trợ học tập giai điệu mới; Bài hát
Tracks nhịp thực sự đóng vai trong một thị trường khác nhau. Đó là thêm về thưởng thức, vui chơi
đến một lượng lớn các chất lượng cao đệm nhịp nhàng hơn giai điệu học tập.
Có Apps di động dựa trên khác, nhưng không có gì mới đáng kể khi xem xét chất lượng cao ủng hộ
nhịp nhàng với một giao diện thuận tiện. Thi nhân là một đối thủ cạnh tranh của iRealProvới thị
hơi khác nhau và kết quả tương tự. Có tiếng trống Apps cụ thể khác nhưng tất cả đều rơi xuống về
cung cấp các hiện thực, hứng thú và bề rộng củaSông Nhịp điệu Track chất lượng âm thanh Hoàn
thànhdbằng cách dựa trên máy chủ. Có gì phục vụ hoàn tất các bài hát chất lượng cao đã được tối
ưu giải trình tự và âm thanh-thiết kế trước khi được chuyển giao cho người dùng cuối. Không trình
tự hoặc kỹ thuật âm thanh xảy ra trên App di động.tôi t chỉ đơn giản là lựa chọn, yêu cầu và đóng
đường rayS.

Phần kết luận
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 khíchtiếp tục sử dụng. Bạn sẽ nhận được đánh giá cao
dưới hình thức bài hát của bạn hơn và bạn 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.
Cho dù bạn đang học một giai điệu mới, kẹt giấy gigging hoặc
cắt album mới nhất của mình, ứng dụng này cung cấp một giải
pháp.
Để kiểm tra mẫu của âm thanh hãy xem trang Mẫu Alive Trống
tại http://alive-drumming.org/sample-audio-files/
Đối với một câu chuyện trở lại thú vị của SongForm 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/theprimacy-of-rhythm-in-popular-music/
Tải ứng dụng trên App Store của Apple tại
https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythmtracks/id1254346877?ls=1&mt=8

i

“SongForm”Đề cập đến Alive Trống của xác định các 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, giới thiệu Trống Alive thay thế của họ ký hiệu que để mô tả hình thức của một bài hát. ký hiệu Stick
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chỉ đơn giản là một danh sách có độ dài phần trong các quán bar ngăn cách bởi một thanh dọc, ' 'Hay một thanh
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nghiêng,' 'Khi phần sau là một cây cầu.
“Stick Notation”Mô tả hình thức bằng cách cho chiều dài của phần âm nhạc trong các quán bar, cách nhau
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bằng‘cây gậy’. Một cây gậy là một thanh dọc, ' 'Hay một thanh nghiêng,' 'Khi phần sau là một cây cầu.

