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AudioSauna teljes értékű digitális audió 
munkaállomás (DAW).

Lehetővé teszi polifonikus szintetizátor, 
sampler és élő effektus valós idejű 
alkalmazását böngészőben.

A számítógép billentyűzete dallamok 
készítésére is használható. Az elérhető 
effektek között van késlel-tetés és 
visszhang. A keverővel némítás, szint, 
pász-tázás, szóló és AUX, AUX2 
beállítható. A virtuális a-nalóg 
szintetizátor szűrőket, ADSR burkolókat, 
torzí-tót, kórust, bitrátát és korlátlan áthelyezést, porta-mento-t, polinomot és 
egyebeket kínál.

Frekvenciamodulációs szintetizátor is van. A samp-ler-rel MP3-as és WAV fájlok 
importálhatók. A mintá-vétel a szintből, pásztázás, finomhangolás és áthelyezés 
lehetséges.

Mi több, mindezt a kedvenc webböngésződ kényel-mében. Igen. Az AudioSauna 
egy weblap, ami flash-alkalmazást tölt fel, egy teljes DAW szoftvert, nincs 
telepítés, nincs regisztráció, vagy bármi. Ingyen lesz egy komoly DAW 
szoftvered, egy fillér kiadás nélkül.

Tulajdonságok

• Dalok mentése és megnyitása, illetve dalok hangfájlként exportálása
• Számítógéped billentyűzetét használva dalok felvétele AudioSauna-val 
• Sequencer mintarendezéssel és zongora forgatás módokkal
• Mixer szint, pásztázás, némítás, szóló és AUX1és AUX2 szintek
• Beépített effektek: késleltetés és visszhang
• Kerethez igazítás

 
Virtuális analóg szintetizátor

Az AudioSauna virtuális analóg szintije klasszikus kétoszcillátoros kivonatoló 
szintetizátor.

• 2 analóg oszcillátor amp burkolóval, fűrész, négyzet, háromszög, szinusz és 
zaj hullámformával.

• Különféle szűrőtípusok, közte LP és HP
• Osc 2 képes modulálni Osc 2-t valódi FM-mel
• ADSR-burkolók amplitúdó és szűrők vágására
• LFO amplitúdó és szűrők vágására 3 hullámformával
• Beépített effektusok: torzítás, kórus és bitráta
• Korlátlan polinom, portamento, transpose, 40+ program

PCLinuxOS Magazine Page 1

AudioSauna: ingyenes zenekészítés PCLinuxOS alatt
PClinuxOS Magazine – 2017. március

http://pclosmag.com/html/issues/201703/page14.html


 

FM szintetizátor

Az AudioSauna FM szintetizátora a klasszikus '80-as évek hangzását hozza a 
böngészőbe

• 4 szinusz hullám operátor amplitúdó burkolóval
• 8 FM algoritmus (Yamaha DX-21-es alapon)
• Különféle szűrőtípusok, közte LP és HP
• LFO amplitúdó és szűrők vágására 3 hullámformával
• Beépített effektusok: torzítás, kórus és bitráta
• Korlátlan polinom, portamento, transpose, 40+ program

Fejlett sampler

Az AudioSauna sampler a legfejlettebb online sztereó sampler audió alkalmazás.

• MP3 és WAV fájlok importálása
• Rétegezés, kulcstartomány  és auto leképezés
• Normál és pingpong hurok, visszafordítás
• Mintaindítás, mintazárás, hurokindítás és -zárás
• Minta szintezés, pásztázás, transpose, finomhangolás
• ADSR-burkolók amplitúdó és szűrők vágására
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• LFO amplitúdó és szűrők vágására 3 
hullámformával

• Beépített effektusok: torzítás, kórus és bitráta
• Korlátlan polinom, portamento, transpose, 40+ 

program
• Magas minőségű interpoláció

Munkafolyamat

A tíz sáv, az intuitív testre szabható szintetizátor, a 
minták, effektusok stb. és a kevéssé komplikált 
felülettől lesz az AudioSauna a leendő zeneszerzők, 
zeneszerkesztők jó programja. Ugyanakkor, sok 
alkalmazástól, amik fogd és dobd egyszerűsítő 
megközelítést használ, ez az alkalmazás eltér, nem 
ezt használja.

Az alkalmazás valósághű felületre törekszik, ami azt 
az érzetet kelti, mintha tényleg keverővel dolgoznál. 
Csillogó ezüst gombok fénylenek az egyszerű 
csúszkák és számbeállítók mellett. A billentyűsor 
fölött balra további ezüst tekerők és csúszkák 
vannak. A tapasztalat szerint modern, de realisztikus 
érzetet kelt, ami kimondottan jól szolgálja az 
alkalmazás szándékolt célját. Egyetlen hátránya, 
hogy az új, gyakorlatlan felhasználókat taszíthatja 
egészen addig, amíg meg nem ismerik az egyes 
funkciók működését. 

A zeneszerzés alapvetően a ritmus, a dobok 
(dobsor), a kíséret (basszusvonal) és a szóló (fő 
zeneszerszám) beállítása, funkciók, amik az 
AudioSauna-ban könnyen elérhetőek (sampler, FM 
szintetizátor és analóg szintetizátor).
Értékelés

Noha az elérhető hangprogramok száma korlátozott, 
az AudioSauna képes segítséget nyújtani, hogy 
 sokfajta zenét komponálj. Bizonyos szempontból 
adott zene megkomponálása könnyebb lehet  ezzel, 
mint összevetve más alkalmazással, egyszerűen a 
kotta szerkezete és a billentyűzet vizuális 
támogatása miatt. Jóllehet, kedvezőbb lenne 
szélesebb programozott ritmus készlet és hang, 
feltöltheted a sajátodat, hogy fokozd az alkalmazás 

funkcionalitását. Amennyiben elég türelmes vagy a 
vezérlők kezelésének megismerésében, az 
AudioSauna értékes ingyenes alternatív elektronikus 
zenekészítő lehet.

Zenéd felvétele és exportálása wav-ba alapul szol-
gálhat, és az Audacity segítségével felveheted az 
éneksávot a zenéhez és később keverheted, amivel 
jelentős zenei stúdiód lehet nulla költség mellett.

Számos csatornát találhatsz a YouTube-on az 
AudioSauna-ban kezdők számára, ahol elég anyag 
van a programmal a kezdeti lépések segítésére.

URL: http://www.AudioSauna.com/studio 
Szükségletek: webböngésző frissített flash plugin-
nal.
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