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#1 Virtual Piano Pure Virtual Piano Network é um site muito legal onde você pode tocar piano online com um teclado virtual de 61 teclas chamado Virtual Piano. Há duas coisas interessantes sobre esta ferramenta virtual. Em primeiro lugar, você tem um ótimo tom de piano, muito bom. Outro detalhe interessante é que, por padrão, o pedal de suporte parece estar apertado, o que
significa que você toca as notas e o som continua por um tempo. Isso torna a experiência de tocar piano online muito melhor e mais agradável. Há a opção de pressionar menu e, em seguida, a opção Tecla para ajudar a ver quais teclas de piano virtuais serão conectadas às teclas no teclado do computador. Se você pressionar a tecla de estilo Alterar, você ainda pode mudar a
cor do teclado, o que não faz sentido se você não gosta de jogar com cores.  visite a rede virtual de piano aqui. #2 piano é um site simples com um teclado virtual interessante. Assim como uma rede virtual de piano tem um bom timbre de piano e também funciona com o pedal de suporte ligado. Para um simples site de piano online ele até serve, mas a quantidade de
publicidade me incomoda um pouco (caso você não se importe, esta será uma boa opção de piano online para você). Outra coisa é que há uma preocupação com o design, então tanto o site quanto o teclado são um pouco, digamos, multas. Visite o pianista aqui. #3 Flash Piano Online Flash Piano Online é um site mais simples do que os que mencionei anteriormente. Muito
mais fácil. O site consiste em um piano online com apenas 2 oitavas com um timbre razoável. O diferencial deste site é a capacidade de fazer pequenas gravações, bem como reproduzir acordes inteiros clicando em apenas uma tecla no teclado do computador. No teste que fiz, apertei a tecla C e o piano virtual executou um acorde em E maior. Logo abaixo do teclado, após o
anúncio, você tem acesso a instruções sobre como usar o piano online. Visite o Flash Piano Online aqui. #4 pianista online pianista online mais versão online do piano não é nada muito diferente das opções anteriores. Um tom de piano sensível, design simples e outras opções são comuns a quase todos os pianos virtuais na internet. O diferencial deste site é que você também
pode baixar seu aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. Então, se você está procurando mais do que um simples site de piano online e quer ter um aplicativo no seu celular, aqui está uma boa opção. Visite o pianista online neste link #5 Method M30 - Sua primeira música em 30 dias resolvi colocar aqui um link para o método M30 porque talvez você tenha chegado neste
artigo procurando um site para aprender piano online. Se este é o seu caso, vale a pena conhecer o método M30 que vai tirá-lo do chão e tocar suas primeiras músicas em menos de 30 dias, independentemente da sua idade. Se você finalmente quer realizar o sonho de aprender a tocar piano ou teclado sua chance. Para aprender a tocar piano, insira este link. PS: Se você já
sabe tocar e quer decorar ainda mais suas peças, então clique aqui e vá direto para o piano Prime Course!  #6 toca piano, bem como um simples piano online, mas isso cumpre seu objetivo principal. Fundo escuro, o teclado parece ter sido feito em tinta, com quase nenhuma escolha e um banner de publicidade no cabeçalho. Isso é o que você vai encontrar. Se todas as
alternativas de piano virtuais anteriores falharam, aqui está uma oportunidade de quebrar o galho. Visite o site de Piano Plays aqui. #7 piano virtual Piano Virtual Piano Virtual é outra opção para você se os anteriores não funcionarem. Com um layout um pouco mais movimentado e mais confuso, ele inclui um pequeno teclado e algumas opções que outros não trazem. Por
exemplo, ele mostra um acorde que você toca em uma tela pequena chamada O Nome de um Acorde. Ele também tem alguns links para comprar a versão completa para você baixar, e no momento em que eu escrevi este artigo valia $27. Então, cabe a você decidir se se encaixa nas suas necessidades. Visite o Virtual Piano neste link Hoje é! Espero que tenham gostado desta
lista de pianos online e que seja útil para você.  Se você tiver alguma indicação, escreva nos comentários. Grandes abraços! Ramon Tessmann Virtual Piano é perfeito quando você não tem um teclado de piano real em casa, ou se seu piano ou teclado não está localizado perto do seu computador. O teclado de piano online imita um teclado de piano real com 88 teclas de
teclado (apenas cinco oitavas para usuários móveis), pedal de suporte, apresentação de notas abc ou doReMe, zoom e modo de tela cheia. Use um mouse ou teclado de computador para reproduzir um teclado de piano virtual (ou dispositivo touchscreen para usuários móveis). Você pode visualizar as letras correspondentes do teclado do seu computador ativando o recurso
Marcas de teclado. Para aprender e tocar suas músicas favoritas, use o aplicativo tutorial de piano dopianista online. Presione las teclas en el teclado de la computadora o haga clic en las teclas del teclado del piano para reproduzir este simulador de piano interativo virtual en l'nea. Cada tecla en el teclado del piano de C3 a C5 se puede reproducir presionando una tecla asociada
en el teclado de la computadora. Por ejemplo, C3 se reproduzir presionando Tab mientras C'3 se reproduzir presionando 1 y D3 se reproduzir presionando y como sucesivamente. Tenga en cuenta que B4 se reproduzir presionando la tecla de barra invertda, que generalmente se encuentra cerca de la tecla Intro, que reproduze C5. Tocque cualquier acorde con el teclado de la
computadora las teclas de la fila a,S,D y la fila, X,C est'n programado para tocar acordes de teclas blancas para melod'as. Com opções avançadas, você pode atribuir qualquer acorde pelo usuário ou uma única nota a qualquer tecla na tecla do computador. I AGREE para indicar acorde - - para começar a criar seu próprio som. No entanto, se você não pretende usar o simulador
através do teclado do computador, o programa permite conectar o órgão eletrônico para criar notas. Os layouts-chave, bem como a velocidade com que as músicas são reproduzidas, são recursos que podem ser configurados quando você acha que é necessário. Além dessas ferramentas, o software também oferece diversas aulas que ensinam como tocar um instrumento, sem
contar o suporte de pacotes de ritmos diferentes. Isso permite reconhecer os diferentes tipos de músicas que são inseridas nas configurações, a fim de permitir que você tenha a base para começar. Clique aqui para baixar All Piano2. Síntese Como no programa anterior, que apresentou uma proposta voltada para a seriedade da prática, a Síntese traz uma interface muito
descontraída e uma forma extremamente legal de uso. Este software não usa o teclado do computador para executar a ação, e você precisa conectar o teclado à máquina para poder seguir as instruções passadas pelo aplicativo. Inspirando-se na mesma linha seguida pelos famosos jogos de guitarra Guitar Hero e Rock Band, este software permite que você aprenda a tocar
piano, divertido. No entanto, este simulador leva o treinamento mais a sério do que a diversão, ao contrário dos jogos mencionados. Quando os sets apresentados pelo programa são finalizados, o músico já pode arriscar tocar sozinho porque o conhecimento adquirido durante as aulas - que mais parecia uma piada - faz com que o aluno consiga lidar com o instrumento, pelo
menos para reproduzir as notas básicas ensinadas. O recurso que este software tem semelhanças com os jogos mencionados é o fato de que ele marcará as seguintes teclas que precisam ser clicadas. O aluno deve estar atento à sequência de notas e apertar os locais iluminados seguindo as instruções feitas pela Síntese. Você pode escolher dificuldades de aprendizagem
que mudarão a velocidade com que a música que acompanha é tocada, tornando-a mais lenta ou mais rápida. Clique aqui para baixar Synthesia3. Band MasterEste opção é muito mais um jogo do que uma ferramenta necessariamente que serve para estudar o instrumento. No entanto, não há nada de errado em dar uma pausa no processo de aprendizagem e prática para
fazer uma pausa e apenas gastar tempo imaginando como seria jogar em um grupo real. Com a Banda Master, você pode escolher alguns instrumentos para tocar, não apenas um piano, mesmo tendo a capacidade de montar uma banda completa com diferentes equipamentos musicais, com direito até mesmo em sintetizadores. Este encontro é feito sincronizando o login com
outros jogadores que também estão online. O piano se destaca neste programa porque disponibiliza práticas realmente desafiadoras, apresentando músicas com ritmos rápidos. a complexidade pode ser configurada para que você tenha a melhor experiência com o aplicativo. Como as notas de ferramentas são causadas pelo teclado do seu computador, você pode tirar um
pouco de realismo da prática, além de desperdiçar diversão. Clique aqui para baixar Band Master4. O PianoThis Piano Skills Simulator possui um piano na própria tela do computador e pode ser controlado usando um teclado ou através de um ponteiro do mouse. Além disso, a habilidade musical do piano permite sincronizar o uso com o laptop, fazendo com que a música o
acompanhe onde quer que você vá. (Fonte da imagem: Baixaki) O software tem várias músicas famosas, para que você possa se basear em um som que você já está familiarizado, a fim de facilitar o estudo de notas musicais. Alguns exemplos são hits de artistas famosos como Rihanna, Britney Spears, Beyoncé e até o rapper Eminem, que tem maior e mais fácil tocar Levada,
justamente pelo estilo de música que ele representa. Para que este programa funcione, seu computador deve estar devidamente conectado à Internet, já que todo o processo ocorre pela Internet. Além de melhorar a técnica com o instrumento, o app também permite a criação de som para fazer, oferecendo até mesmo a capacidade de inserir efeitos em notas gravadas por um
músico. Clique aqui para baixar Piano5 Musical Excellence. Little PianoLittle Piano é outro programa que funciona como um simulador de instrumentos musicais puro, oferecendo uma variedade de 127 opções para você, como guitarra, bateria, violão e piano em si - o foco principal do software. O aplicativo faz com que o teclado se transforme em um instrumento musical. O
aplicativo mostra em sua interface como as chaves são compartilhadas, de acordo com as notas musicais que cada um representa. (Fonte da imagem: Baixaki) Uma vez que você conhece a organização do teclado, você apenas se acostuma com o som produzido por cada uma das teclas. Então, quando tudo é configurado corretamente, o programa permite que você
reprodumente e grave a música que você está reproduzindo para mantê-la em seu computador na extensão padrão do software ou exportar o arquivo em formato MIDI para revelá-lo para outros. Além da versão de oferta para Windows, little piano também pode ser encontrado como um aplicativo para Android (clique aqui para acessar). Desta forma, você pode iniciar sua criação
em seu computador e continuar a se inspirar mesmo quando você está longe da máquina usando o teclado virtual de um dispositivo portátil para produzir notas. Clique aqui para baixar Little Piano para Windows6. KB Piano (Fonte da Imagem: Baixaki)Como a maioria dos programas, o KB Piano também transforma teclas de teclado em pianos, permitindo que você use sua
própria parafernália para gravar notas musicais. Este é um aplicativo de avaliação gratuito que oferece para criar melodias com gravação facial profissional. Clique aqui para baixar CB Piano..... Gostou da escolha que nossa equipe fez? Se você conhece outros programas e jogos tão bons quanto os que são apresentados neste artigo, deixe um comentário para falar sobre
essas outras opções. Opções. simulador de piano online gratis. simulador de piano online para pc. jogo simulador de piano online. simulador de piano para pc online gratis. simulador de piano virtual online
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