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Το νέο προϊόν της Apple, που κυκλοφόρησε πρόσφατα µε
το όνοµα ipad, δηµιούργησε στην αγορά καινούργια
δεδοµένα ως προς τη χρήση φορητών συσκευών. Μεγά-
λος αριθµός “fun” της εταιρίας, έσπευσαν να προπαραγ-
γείλουν µία συσκευή τόσο στο εξωτερικό όσο και στην
Ελλάδα. Έχουν γραφτεί γι’αυτό, σειρά άρθρων σε εφηµε-
ρίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Πολλές εταιρείες προ-
χώρησαν στην παραγωγή προϊόντων ως αξεσουάρ του
ipad, ενώ η µουσική βιοµηχανία ξεκίνησε την κυκλοφορία
software, ακόµη και για παραγωγή µουσικής.

Υπάρχει πληθώρα προγραµµάτων για το ipad, όπως για
πλοήγηση στο διαδίκτυο µε το safari, διαχείριση mail και
επαφών, φωτογραφιών, video, ακρόαση µουσικής µέσω
itunes, ανάγνωση βιβλίων µέσω του ibook. Επίσης, οι εφαρ-
µογές iwork, keynote, pages είναι διαθέσιµες και για το
ipad.

Σας παρουσιάζουµε συνοπτικά, µια σειρά των πιο πρό-
σφατων προγραµµάτων που κυκλοφόρησαν και θα διευ-
κολύνουν τον µουσικό. Οι φωτογραφίες της οθόνης του
ipad µε τα µουσικά software δείχνουν άµεσα τις δυνατό-
τητες που παρέχουν και φυσικά τί έπεται στο µέλλον!

� Ένα µικρό στούντιο βρίσκεται στο χέρι µας µε το Stu-
dio Track της Sonoma! Είναι µια µικρή εφαρµογή χαµηλού
κόστους που παρέχει δυνατότητα πολυκάναλης ηχογρά-
φησης, συµβατό µε το εσωτερικό µικρόφωνο, και τα ακου-
στικά του ipad, δυνατότητα συγχρονισµού µέσω wifi µε

υπολογιστή γραφείου για τη διαχείρηση του υλικού,
µετρονόµος κ.α.

� ∆εν είναι τυχαίο που η Korg κυκλοφορεί ήδη το ielek-
tribe R, µια εφαρµογή µε real time recording, 64 preset pa-
tern 32 blank patterns, 8 voices (parts) synthesizers και 8
effects.
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� Ένα απίστευτο επίσης synthesizer είναι το Synth µε
40 όργανα ενώ προσαρµόζει LFO και άλλα φίλτρα.

� GrooveMaker είναι το όνοµα της επόµενης εφαρµο-
γής που απευθύνεται όχι µόνο σε dj µιας και µπορεί να κά-
νει εκτός από remix και αναπαραγωγή loops.

� Τέλος, η εφαρµογή AC-7 Pro, (βλ. φωτό δίπλα
στον τίτλο), είναι µια ασύρµατη επιφάνεια ελέγχου η
οποία µέσω δικτύου µε ένα κεντρικό υπολογιστή µπορεί
να τρέξει λογισµικό όπως Logic Pro, Digital Performer,
Cubase, Pro Tools, Ableton Live, Reaper και ....!!!

Μήπως θέλουµε και κάτι άλλο;
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