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Óh, gitárok … Milyen csodás zeneeszközök! Talán csak szeretsz pengetni egy 
szám mellé. Vagy esetleg szeretsz csodás szólót játszani. E hónapban 
áttekintem a gitárosok számára hasznos programokat. Nézzük meg, mi van a 
tárolóban. Olyan sorrendbe raktam őket, ahogy áttekintettem.

LINGOT

Ki szeret félrehangolt gitárt hallgatni? A LINGOT könnyen használható hangszer 
hangoló eszköz. Szép, analóg a stílusa, műszer mutatóval és elég pontosnak 
tűnik. Természetesen mutatja a pillanatnyi kikalkulált frekvenciához legközelebb 
eső hangjegyet.

A LINGOT nagyon kényelmes és beállítható más eszközök hangolásához is. A 
LINGOT elég jó hangoló eszköznek tűnik, és elég jól használhatónak találtam a 
gitárom behangolásához. Plusz, könnyen használható.

TuxGuitar

Akartál valaha saját számot írni gitárra? Akkor valószínűleg a TuxGuitar kell 
neked! Ez egy többsávos gitár tabulatúra szerkesztő, számos szuper 
tulajdonsággal. Noha a TuxGuitar-hoz van normál kotta támogatás, valójában 
gitár tabulatúra szerkesztésre találták ki. Ugyanakkor kezeli az ütem és idő 
jelzéseket is. Számos hangjegy effektussal rendelkezik, mint a hajlítás, 
csúsztatás, vibrálás, „Hammer-on / Pull-off”, tremoló húzás stb. Rendelkezik húr 
szerkesztővel., ahol húrt választhatsz és rakhatsz be, vagy szerkesztheted a 
felhasználói húrokat.

Ahogy korábban említettem, a TuxGuitar többsávos szerkesztő, így a számod 
többsávos lehet, és keverheted azokat. Lehetővé teszi azt is, hogx szöveget adj 
a zenédhez. Az általad írt zene MIDI-vel is lejátszható. A TuxGuitar mutathatja a 
gitár nyakát is, láthatod, hogy a szám lejátszásához hová kell raknod az ujjaidat.
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A TuxGuitar-hoz gitárhangoló is tartozik, ami elég jól működik. A TuxGuitar 
számos fájlformátumot támogat. Támogatja a Guitar Pro fájlokat csakúgy, mint a 
MIDI, PDF, WAV és más formátumokat. Összességében jó program azoknak, 
akik gitárra szeretnének zenét írni. Személy szerint én nem szeretem, ahogy a 
hangjegyírója működik. Lehet, hogy csak én nem ...

Guitarix

A Guitarix egy virtuális erősítő, ami JACK-et használ. Itt kell megjegyeznem, hogy 
nem sokat tudok a gitárerősítőkről, vagy a gitár elektronikájáról általában, mivel 
csak akusztikus gitárom van. Azonban a programról adok egy áttekintést. A 
Guitarix számos használható effektussal bír. Ezek között szerepel: a „Wah”, 
„Chorus”, torzító, visszhang és „Reverb”. Ennél azért sokkal több is van. 
Betölthetsz LADSPA és LV2 kiegészítőt is. Lehetőséget ad hangfájlba való 
felvételre.

A program felülete szép, virtuális tekerőkkel és kapcsolókkal. A Guitarix-ben 
számos előre meghatározott beállításból is lehet választani. A Guitarix-ben is van 

gitárhangoló. A program képes szimulálni különféle erősítő csatornákat. Emellett, 
a Giutarix vezérelhető MIDI eszközről is. Jó kis programnak néz ki, de elektromos 
gitárom nem lévén, nem tudtam rendesen tesztelni.

Free Music Instrument Tuner

A Free Music Instrument Tuner, vagy FMIT egy jó zeneeszköz-hangoló számos 
érdekes tulajdonsággal. Van néhány olyan tulajdonsága, amivel a LINGOT nem 
rendelkezik. Van digitális mutatója is. Elég pontosnak is tűnik. Mutatja még az 
aktuális frekvenciához legközelebb álló hangjegyet. Ám ez elvárható. Emellett az 
FMIT szünetre is képes.

Sok, különféle információt tekinthetsz meg. Van „lehallgatott hang” nézet, 
„Hibatörténet” nézet, „Hangerő előzmények” nézet , „Hullámalak” nézet, 
„Harmonikusok” nézet, „Fourier-transzformációs” nézet, „Mikrotonális” nézet és 
Statisztika” nézet. Ezek közül néhány elég hasznos lehet zenészeknek. Noha 
nem kimondottan gitár hangolására van, az FMIT jól elboldogul vele.
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Rakarrack

A Rakarrack gitár-effektus processzor, számos lehetőséggel. JACK-et használ és 
számos gitár-effektje van. Közöttük, „Torzító”, „Visszhang”, „Phaser”, „Reverb”, 
„Wah-Wah”, „Chorus” és sok más, amiket itt nem sorolok fel. Saját beállításokat 
programozhatsz, vagy használhatsz az előre csomagoltakat. A Rakarrack 
rendelkezik gitárhangolóval és metronómmal is. Van emellett egy „Analóg vezérlő 
felülete” is amivel az efffektusok paramétereit analóg jelekkel vezérelheted.

A Giutarix-hez hasonlóan a Rakarrak is vezérelhető MIDI-eszközről. A Rakarrak 
rendelkezik kísérleti monophone MIDI konverterrel. Ahogy már mondtam, 
elektromos gitárom nem lévén, így nem nem tudtam megfelelően tesztelni a 
programot. Azonban, elektromos gitárral rendelkezők számára jó program néz ki.

Összességében

Amennyiben kimondottan gitár tabulatúra-szerkesztőt keresel, akkor a TuxGuitar-
t ki kell próbálnod. Ha jó hangolót keresel, az FMIT-t ajánlom. És ha virtuális 
gitárerősítőt akarsz, akkor ott van a Guitarix. Végül, ha lehetőségekben gazdag 
gitáreffekt-processzor kell, keresd a Rakarrack-et. És most menj és játssz valami 
csodás karácsonyi dallamot a gitárodon!
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