Propojení HW nástrojů, Cubase a práce s nimi
Námět na článek vznikl po několikahodinovém "školení" jednoho kolegy z Holandska. Největší legrace byla v tom on-line spojení: pracovali jsme přes TeamViewer a měli k tomu hlasovou (občas říznutou webkou) konverzaci přes Messenger. Původní dotaz na FB byl
vlastně celkem prozaický - "mám MIDI klávesy, Roland syntezátor, Cubase, zvukovku - ale nechce mi to hrát spolu". Popis řešení jsem vměstnal na pár řádek odpovědi, ale reakce byla "no
takto jsem to dělal a pořád nic". V průběhu TW spojení vyšlo postupně najevo, že mu nepracoval MIDI převodník na zvukovce (nepodporován OS) a ve ﬁnále že nebylo audio propojení
syntezátoru se zvukovkou. Když jsem si to tak nějak srovnával v hlavě, neuměl jsem prostě
pořád pochopit, že se dá "zaváznout" na takhle základních věcech. Naštestí je Maikel ale
hlava otevřená, takže i přes ten charakter problémů s ním byla vyloženě radost pracovat :-)
a ve mě se zrodila myšlenka (tedy přesněji: vnuknul mi jí on), že tyto naší akci zkusím
zevrubně popsat a případně k ní přihodím ještě pár detailů, které jsme nerozebírali (možná
příště). Čili byť z veliké části zcela základní věci, možná bude mít smysl jejich seskupení
a předvedení na konkrétním příkladu zapojení.
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1.

S čím se bude pracovat

Pro rámec tohoto článku bude vymezení celkem jednoduché. V hlavní roli budou
(mírně jinak než jsem řešil po internetu, ale to nebude vadit):
० syntezátor s klaviaturou (Argon8 - "holou" MIDI klaviaturu nemám, ale to na principu nic nemění)

०

HW modul syntezátoru (Access virus b)

०

MIDI převodník (Steinberg Midex8)

०

Cubase

०

zvuková karta (Steinberg UR824)

Základní úkol zní: pomocí klaviatury ovládat (skrz Cubase) jiný nástroj, nahrávat
MIDI i audio data a měnit zvuky na nástroji softwarovou cestou. Ve všech klíčových místech
se pokusím maximálně objasnit problematiku a navíc doplním více či méně detailně (podle
okolností) další informace, ze kterých by při troše štěstí mohl vylézt třeba námět na hlubší
rozebrání konkrétní části například z MIDI oblasti, jak již bylo naznačováno v diskusi pod
mým dotazem. Pojďme si tedy blíže představit jednotlivé aktéry.
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Zvuková karta

V mém případě sehraje svojí roli jen v audio části, protože neobsahuje MIDI
převodník. Z principu to ale nijak nevadí - obecná funkcionalita zapojení je stejná bez ohledu
na to, zdali je MIDI převodník součástí zvukovky nebo je jako separátní hardware. Samotná
zvukovka by pak měla disponovat alespoň dvěma linkovými vstupy (stereofonní záznam zvuku ze syntezátoru).
MIDI převodník

Pokud není součástí zvukovky, musí existovat jako separátní "krabička". Nezáleží na
tom, kolik MIDI okruhů bude mít. Zde bych se na chvíli zastavil: pod pojmem "MIDI okruh" se
chápe 16 kanálů příslušících jednomu MIDI portu. U "klasického" MIDI rozhraní je to tedy
dvojice kulatých (DIN) pětikolíků (vstup - In a výstup - Out). Pokud MIDI klaviatura/nástroj
disponuje USB připojením, může zde být MIDI okruhů více (rozlišují se pak jen číslem u svého
názvu). Náš konkrétní příklad bude obsahovat jak USB-MIDI připojení, tak i "klasický" MIDI
okruh.
MIDI klaviatura

V mém případě, jak jsem již předeslal, se jedná o syntezátor, ale pro základní účel
z něj budu využívat jen MIDI výstupní komunikaci. Pro zjednodušení je v dalším textu používán termín "MIDI klaviatura" a teprve v určitých případech přesedlám na "syntezátor s klaviaturou", neboť si to situace vyžádá. V závěru článku na něm totiž předvedu i pár dalších
možností využití - na některé jsme narazili při TeamViewerové seanci a přijde mi dobré je
zmínit.
Syntezátor

Na rozdíl od holandského meetingu zde použiji čistě tzv. "modul", nebo také
"desktop" verzi syntezátoru, která nemá vlastní klaviaturu. Opět je to z principu jedno.
DAW

Použitý DAW je Cubase - v mém případě verze C11 Pro, ale v kapitole pokrývající práci s MIDI daty zmíním možnosti pro verze nižší (neboť ty neobsahují List Editor, který je pro
práci s MIDI příkazy poněkud stravitelnější - z mého pohledu). Veškeré popsané informace lze
použít v kterémkoli jiném programu - pokud umí pracovat s MIDI. Lišit se budou pouze názvy
menu, oken apod.
Propojení

Důležitá věc před dalšími kroky - vše správně propojit. MIDI klaviatura je připojená do
USB, virus standardním MIDI do samostatného rozhraní. Zde je potřeba připomenout, že
port "Out" na jedné straně se propojuje s portem "In" na straně druhé. Označení bývá na nástroji/převodníku a v případě těch úplně nejjednodušších jsou popsány přímo konektory.
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2.

Nastavení SW

Pro zajištění správné funkcionality je potřeba v Cubase vše správně nastavit a připravit. Není to nic složitého (ale to se to jednomu povídá, že?) :-)
MIDI

Víceméně stačí jen formální kontrola, že Cubase vidí příslušná MIDI rozhraní/porty.

Vše přehledně zobrazí okno Device Setup, větev MIDI. Pokud zde požadovaný prvek není,
s největší pravděpodobností o něm "neví" ani OS a vlastně tak ani nefunguje. Tento bod se
nejrychleji zkontroluje přes Správce Zařízení, ke kterému se dostanete zadáním třeba slova
"správce" do vyhledávací lišty Windows a následně již výběrem z nabídky. MIDI převodník se
musí vyskytovat ve větvi "Řadiče zvuku, videa a her" a nesmí u něj být žádný symbol (vykřičník, otazník, křížek). Pokud se symbol vyskytuje, je potřeba tuto situaci nejprve vyřešit,
jinak nemá cenu pokračovat dál. Možné příčiny jsou většinou v nesprávném použitém ovladači nebo při nefunkčním zařízení. Zhusta se převodník nemusí zobrazovat vůbec, ale v seznamu zařízení je třeba uvedeno "Neznámé zařízení" - což může být on (jen ho systém nijak
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nerozpoznal a nebyly nainstalované
ovladače).
Většinou
pomohou
webové stránky výrobce,
sekce Support nebo
Downloads, kde se vyhledá konkrétní model.
U W10 je třeba věnovat
pozornost i tzv. "verzi",
což je takový čtyřmístný
kód. V době psaní článku
bude tato verze u aktualizovaného systému nejspíš
"21H1",
takže
uvádí-li výrobce jako poslední podporovaný systém třeba "W10 version
1903", tak je docela pravděpodobné, že zařízení
na 21H1 fungovat nemusí. Vzhledem k aktuální situaci bude toto platit zřejmě i pro Windows 11.

V této fázi bych zmínil položku "In All MIDI Inputs",
která tvoří poslední sloupec zaškrtávacích políček u všech
MIDI vstupů na stránce Device Setup. "All MIDI Inputs" je něco jako sběrná množina všech dostupných MIDI vstupů v systému a slouží ke zjednodušení práce. Není totiž třeba vybírat
pro MIDI stopu konkrétní MIDI vstup; stačí ponechat defaultní, kterým je "All MIDI Inputs". Má to však svůj háček: do takové stopy budou zaznamenána veškerá MIDI data, která se
objeví na jakémkoli MIDI vstupu, jež je součástí této množiny.
Pokud chcete mít jistotu, že se do MIDI stopy nahrají pouze
data od konkrétního nástroje/kontroleru, je třeba příslušný
vstup vybrat explicitně. Z "All MIDI Inputs" je dobré též vyjmout MIDI vstup, ke kterému je připojen kontroler sloužící
pro dálkové řízení (Remote Control); vyhnete se tak záznamu vyloženě nesmyslných MIDI
dat.
Audio

V okně Device Setup se v levé horní části nachází větev Audio System. Zde je nutno
hlavně vybrat správný ovladač pro zvukovou kartu - v případě Windows je to jednoznačně
ASIO Jiné verze ovladačů Cubase již několik verzí nepodporuje). ASIO ovladač je totiž tzv. "napsaný na míru danému HW" a zaručuje jednak jeho nejoptimálnější využití co se datového
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toku audio dat týče a druhak
též zpřístupňuje i případné
funkce navíc, pokud je jimi
zvukovka
vybavena.
Konkrétně to může být například DSP (signálový procesor) s efekty, které pak nijak
nezatěžují počítač, možnost
přímého monitorování (Direct Monitoring) vstupů bez
latence apod. I když některé
funkce nabízí přímo software
od zvukovky (namátkou například TotalMix od R.M.E.
nebo iD Mixer od Audient),
nejzásadnější je právě ta práce s digitalizovanými audio
daty, takže proto ASIO.
Podobně jako u MIDI i zde
musí systém se zařízením
cestou jeho ovladače správně
pracovat; pokud tomu tak
není, ovladač v nabídce nenajdete a je třeba tuto situaci
nejprve vyřešit. Koneckonců
vás na to upozorní i samotný program (pokud jste před posledním vypnutím nepracovali s jinou zvukovou kartou)
Pro účely práce v DAW lze využít i běžnou multimediální zvukovku (dnes se už skoro
výhradně v tomto směru chápe ta integrovaná na základní desce), ale obvykle je potřeba "nasimulovat", že je ovladač ASIO typu. K tomuto účelu existuje freewarová nadstavba standardních systémových ovladačů, kterou je "ASIO4ALL" a musím říci, že to funguje opravdu
pěkně. Dokonce to umí i agregaci více zvukovek (byť zřejmě bez nějaké synchronizace), takže
lze tímto stylem použít více zvukových karet naráz, ale je to opravdu víc než nouzovka. K seriózní práci je prostě nutno mít i seriózní "setup", takže pokud potřebujete další vstupy pro
nahrávání, je nutné toto pořešit třeba modulem předzesilovačů připojených pomocí ADAT ke
kmenové zvukovce.
Z ostatních položek doporučuji zrušit zaškrtnutí u "ASIO Guard", aktivovat "Multi
Processing" a pro jistotu zaškrtnout i "Steinberg Audio Power Scheme". Poslední věcí, se
kterou se hodně uživatelů trápí, je "latence".
Latence, neboli zpoždění systému, je dána zpracováním audio dat, které se aplikuje
vždy na jejich určitý úsek. Jeho velikost určuje tzv. "Audio Buffer" a nastavuje se v Ovládacím panelu (Control Panel), jež je k dispozici obvykle ve větvi vycházející
z Audio System (ta se jmenuje podle zvoleného ASIO ovladače). Každý výrobce se k tomuto
staví trošku jinak, ale prakticky se setkáte s nastavením buď v samplech nebo v milisekundách. Pokud tlačítko Control Panel nic nevyvolá (případ pro zvukovky Audient například),
pracuje se s tímto nastavením přímo v aplikaci od zvukové karty. Podstatné je vědět, že se
skládá ze dvou částí (vstupní a výstupní latence) a že souvisí i se samplovací frekvencí. Jakmile provedete změnu Audio Bufferu, tak Cubase ukáže spočtenou hodnotu obou latencí
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v pravém horním rohu okna Device
Setup. Celkové zpoždění systému je
potom součet obou hodnot. Pokud
není jasné, jak se k příslušnému číslu
dospěje, tak je to: <Audio Buffer
samply> x 1000 / <samplovací frekvence>, přičemž výsledek odpovídá jednomu kanálu (monofonní záznam).
Protože se ale obvykle počítá se dvěma kanály (stereofonní záznam), je potřeba jej zdvojnásobit. To je ale jen pro
jeden směr; takže ještě jednou "krát
dvě" a je to. Navíc v rámci nastavení
ovladače mohou být ještě nějaké další věci "v pozadí", takže pro jednu hodnotu Audio Bufferu může existovat několik výsledných latencí (například UR824 má volby "Low Latency/Standard/Stable", přičemž výše uvedenému výpočtu zhruba odpovídá "Low Latency" a ostatní
režimy dávají zpoždění vyšší; jsou pak menší nároky na výkon celého systému.
Z popsaného výpočtového vzorce vyplývá, že čím větší samplovací frekvence, tím lze
dosáhnout nižší latence. Ale nesmíte zapomenout, že tímto se i zněkolikanásobí množství
zpracovávaných dat, takže
nároky na výkon systému
mohou být i větší (jinými
slovy nelze paušalizovat, že
zvyšováním samplovací frekvence se dosáhne nižších latencí - teoreticky ano, ale je
spíše potřeba, aby toto
fungovalo i prakticky). Že již
nestíhá systém poznáte
okamžitě - ve zvuku jsou slyšet lupance, praskot a výpadky, pravděpodobně bude
i varovat indikátor v rámci DAW (v Cubase to je okno Audio Performance). V takových případech je nutné zvýšit hodnotu Audio Bufferu, takže tím pádem vroste i latence.
Z praktického hlediska latence "překáží" pouze při monitorování vstupu a při hraní
na VSTi (virtuální nástroj). První problém je řešitelný pomocí tzv. "přímého monitorování" (Direct Monitoring). Jedná se buď o funkčnost, kterou poskytuje ovladač zvukovky
(takže je pak přístupná z prostředí DAW), nebo je přímo na zvukovce ovládací
prvek zpravidla označený na jednom konci stupnice "Input" a na druhém
"DAW" - v rámci jeho dráhy pak volíte míru přimíchání vstupního signálu k tomu přehrávanému z počítače. Někdy toto bývá
řešeno i jen tlačítkem/přepínačem, což odpovídá vlastně
krajním polohám ovládacího prvku. Ve všech případech je slyšet
vstupní signál, tedy BEZ jakýchkoli efektů, které se případně nacházejí v audio stopě, do které se nahrává. Někdy to může způsobovat problém interpretovi,
kterému chybí pro dodání potřebného "feelingu" poslech alespoň přibližného výsledku toho,
co se nahrává. Řešením je buď nízká celková latence (řekněme do 10ms), což nemusí být při
rozsáhlejším projektu udržitelné, nebo DSP na zvukovce nebo externí FX, který se přimíchává
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ještě před vstupem pouze do odposlechové cesty. V případě VSTi je jedinou cestou nízká latence, takže v okamžiku, kdy systém přestane stíhat zpracování, tak je celá situace dost
špatně řešitelná. O tom ale tentokrát nepojednávám a můžeme se tedy posunout dál.

3.

Nastavení HW

V rámci DAW jsme provedli potřebné kontroly a různá nastavení, vrhneme se ještě
na stranu připojených zařízení, o kterých by též bylo dobré něco málo vědět. A to obzvlášť
o MIDI části.
Vstupní/výstupní MIDI kanál

Aby syntezátor reagoval na povely z MIDI klaviatury, musí si "povídat" na stejném
kanálu. Těch je v jednom MIDI okruhu 16. Nebudeme si komplikovat situaci různými režimy
na straně nástrojů, takže se omezíme na to, aby MIDI klaviatura vysílala například na kanálu
"1" a syntezátor aby na kanálu "1" přijímal. Vše se provede nastavením v rámci příslušného
nástroje (viz tedy jejich manuál).
Pokud je nástroj "multitimbrální",
tj. umí v jeden okamžik přehrávat
více různých zvuků (=programů) naráz a chcete tuto funkcionalitu využít, je třeba jej do tohoto režimu
přepnout (obvykle se nazývá "Multi", "Performance" nebo "Sequencer"), pak si pro jednotlivé "party"
multirežimu/performance/sekvenceru nastavíte různé MIDI kanály
a následně se pracuje jako v režimu "Single" či "Voice", kdy umí nástroj hrát pouze jedním
zvukem ze své paměti, čemuž se budeme věnovat níže.
Režim "Local"

Snad každý syntezátor s klaviaturou by měl nabízet možnost jejího oddělení od svého tónového generátoru,
takže pak při hře nevydává žádný zvuk.
Hodí se to v různých případech - namátkou se třeba nezdvojují noty při nahrávání, pokud je v rámci DAW zapnutá
funkce "MIDI Echo" nebo "Soft Thru",
která příchozí MIDI data okamžitě přeposílá na výstupní MIDI port u MIDI
stopy. Pokud by se tedy jednalo o jeden
MIDI okruh, zazněl by tón po stisku
klávesy a s drobným zpožděním ještě
jednou (reakce na příchozí notu z DAW).
V našem případě ale MIDI data přeposíláme do jiného MIDI portu, čili režim Local
nám nevadí a navíc pro čistou MIDI klaviaturu nemá pochopitelně ani smysl (a ani
byste ho tam nenašli).
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4.

Příprava projektu

MIDI

Tok MIDI dat mezi jednotlivými HW komponenty je v rámci Cubase zajištěn MIDI
stopou (stopami). Nastavení jsme už probrali, takže můžeme pokročit. V projektu si vytvoříme novou MIDI stopu, pole Input Routing nastavíme buď na "All MIDI Inputs" nebo na
konkrétní MIDI vstup, který je vztažen k MIDI klaviatuře.
V poli Output Routing vybereme MIDI výstup, ke kterému
je připojen syntezátor; v tomto případě je to "Midex8 2",
kam je připojen virus b. S jinými poli zatím není třeba pracovat. Toto je zcela základní
dotvoření zapojení, které zajistí jednak "přeposílání" příchozích MIDI zpráv na
konkrétní výstup a druhak
na něj i posílá případně zaznamenaná
MIDI
data
v dané stopě. Přeposílání
dat se zajistí buď kliknutím
na Record Enable či Monitor tlačítka.
Pro tento účel nelze
použít Instrument (Nástrojová) stopa - přesněji lze
jí použít v případě, že je
požadovaný nástroj (zde by
to byl tedy "virus b") nakonﬁgurován jako Externí (záložka
External Instruments v Audio Connections okně). Momentálně nebudeme situaci nijak komplikovat a navíc tato
cesta stejně není k dispozici pro nižší verze Cubase (a bude to
tak i pochopitelnější pro příznivce jiných DAW).
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Audio

Aby byl slyšet výsledek našeho snažení, stačí do syntezátoru zapojit sluchátka (například) :-) protože nám jde ale hlavně o to, abychom mohli zvuk i nahrát, je třeba ještě vytvořit Audio stopu. Ta bude nejspíše Stereo, do pole Input Routing nastavte vstupy zvukovky,
kam je syntezátor připojen a do pole Output Routing obvykle hlavní výstup (Main Out nebo
Stereo Out).

5.

Monitorace a nahrávání

V tomto okamžiku je de-facto veškerá příprava hotová a systém bude v této konﬁguraci dělat vše, co se od něj očekává. Aktivováním Record Enable na MIDI stopě povolíte výše
zmiňované přeposílání příchozích MIDI dat na deﬁnovaný MIDI výstup a stisknete-li u audio
stopy Monitor (podbarví se oranžově), uslyšíte zvuk ze syntezátoru. Obrázky viz
"Kapitola 4" výše. Mise z velké části splněna, takže bych se zastavil u pár detailů:
Monitorace Audia

Viz "Kapitola 2", kde jsem hlavně rozebíral latenci, ale monitorace pomocí DAW s ní
souvisí, jak bylo napsáno. V takovém případě je potřeba mít celkovou (vstupní+výstupní) latenci co nejnižší, řekněme to 10ms. Při vyšších hodnotách je již zpoždění signálu (ve vztahu
ke stisknutí klávesy například) lidským sluchem vnímáno a prakticky tak znemožní hru s již
nahraným materiálem. Dlužno podotknout, že vše je opravdu pouze v rovině audia; MIDI komunikace do celého procesu (v tomto případě) žádné reálné zpoždění nevnáší (a nezáleží na
způsobu připojení kteréhokoli ze zařízení).
Pokud systém z nějakého důvodu nedovoluje nastavit latenci v použitelném rozmezí
(málo výkonný počítač, omezení ovladače zvukovky, v projektu je již hodně audio dat apod.),
je ideální využít přímé monitorace (Direct Monitoring), ale opět: musí to podporovat buď
ovladač zvukovky nebo samotná zvukovka (ať už cestou dedikovaného potenciometru nebo
routování ve své aplikaci mixeru). Potenciometr se najde třeba u Scarlett 2i2, dedikovaná
aplikace mixeru třeba u Audient iD 14 a podpora cestou ovladače u Steinberg UR824. V rámci
dedikované aplikace a/nebo ovladače bývají k dispozici i nějaké DSP FX algoritmy (například
kompresor, ekvalizér, reverb, simulace aparátů), které lze s výhodou využít pro odposlech,
ale přitom se nemusejí nahrávat (při mixu se pak použije ﬁnální efekt). Sice jsem se setkal již
s názory, že lze nahrávat i bez efektu v odposlechu, ale já zastávám názor, že ke správné
technice hry a "vcítění se" do muziky je potřeba co nejideálnější zpětná vazba, takže v těchto
případech i s efektem.
MIDI Echo (Thru)

Viz i "Kapitola 3". Je to parametr schovaný v Předvolbách (Preferences - MIDI). Je-li
zdrojem dat MIDI klaviatura či jiný kontroler (=bez vlastních zvuků), případně liší-li se vstupní
a výstupní MIDI port v MIDI stopě, nemusíme se jím nijak zabývat. Zbystřit pozornost je
nutné v případě, kdy se pracuje jen se syntezátorem s vlastní klaviaturou. Pokud je realizované MIDI připojení, tak je nutno buď tento parametr deaktivovat nebo na nástroji vy-
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pnout lokální režim (Local=OFF). Jinak se budou odchozí MIDI data vracet zpět do nástroje, takže
vznikne zdvojování a může dojít i ke zmatku v MIDI
datech.
Monitorace MIDI

Cubase verze Pro má možnost zařadit do Insertu MIDI stopy nástroj "MIDI Monitor". Ten umí monitorovat jak vstup, tak i výstup z MIDI stopy a je tak přehled o základních
MIDI datech. Poněkud soﬁstikovanější verzi monitorování/hlubší analýzy MIDI dat je již třeba
hledat v dalším programu, o kterém se trochu rozepíšu v "Kapitole 9".

Nahrávání

Je potřeba rozlišit mezi nahráváním MIDI dat a Audio dat.

Nahrávání MIDI

Příprava je popsaná v úvodu kapitoly. Aktivováním "Record Enable" a následně například stisknutím "Record" tlačítka začne nahrávání od pozice kurzoru Projektu. Samozřejmě za předpokladu, že je datový tok MIDI správně nastaven. Pozor na jednu skutečnost (už
jsem několikrát narazil na situaci, kdy si to uživatel neuvědomil): Cubase nastavuje pouze
vstupní port - nikoli ještě i kanál! Takže do příslušné MIDI stopy jsou zaznamenána všechna
příchozí MIDI data po příslušném portu, a to bez ohledu na MIDI kanál. Pokud tedy pracujete
s multitimbrálním nástrojem, měli byste pro korektní přehrávání MIDI dat pro danou stopu
nastavit MIDI kanál "Any". Kdyby zde totiž ﬁgurovalo konkrétní číslo, budou všechny MIDI
eventy vysílány zpět do nástroje jen po tomto MIDI kanálu, což ve výsledku provede něco
zcela jiného než bylo hráno při záznamu. Chcete-li po nahrávání multitimbrálního nástroje
MIDI data "rozseparovat" do vlastních stop, lze použít funkci "Dissolve Part". Ve verzi Cubase Pro lze i nahrávat rovnou do separátních MIDI stop; využije se pro každou z nich "Input
Transformer".
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Nahrávání Audia

Příprava je popsaná v "Kapitole 2" a "Kapitole 4". Stejně jako u MIDI stopy výše stačí aktivovat tlačítko "Record Enable" a po stisknutí například "Record" na Panelu posuvu se
začne nahrávat (spolu s MIDI daty - viz výše) i příslušné audio. V případě multitimbrálních nástrojů bude mít ale nejspíše větší smysl nahrát nejprve MIDI data a teprve poté je postupně
"přehrávat" do dílčích audio stop - podle konkrétních zvuků. Ale to je již jen otázka vlastního
přístupu k věci.

6.

Výběr zvuků pomocí MIDI

Dalším úkolem je měnit přednastavené zvuky, aniž by bylo nutné fyzicky pracovat
s daným nástrojem. K tomu již budeme potřebovat tzv. "Data List" nebo "Voice List" - prostě
vypsaný seznam předdeﬁnovaných zvuků (opět dle výrobce se mluví o Voice, Patch,
Program, ...) s vazbou na umístění v paměti. Pokud k dispozici není, je třeba se k požadovaným hodnotám dopracovat třeba experimentálně (popíši později). Teď trocha teorie na
začátek (snad to strávíte):
Protože MIDI používá 7 bitové byty (čti: "bajty"), v desítkové soustavě to znamená
práci s čísly 0..127. Za normálních okolností by se tedy do paměti nástroje vešlo maximálně
128 zvuků (pro výběr je totiž určen jen jeden parametr: Program Change). Aby nebyly nástroje takhle moc omezené, byly v rámci MIDI normy zadeﬁnované ještě dva MIDI kontrolery
(Bank Select MSB a Bank Select LSB). Pro zjednodušení bych toto vysvětlil tak, že MSB
a LSB značí tzv. "párovost" takovýchto kontrolerů a pro účely desítkové soustavy se výpočet
pak provádí: MSB x 128 + LSB. Vznikne tak 16384 možností, kdy každá z nich určuje tzv.
"banku", kde je již těch zmíněných až 128 různých zvuků. Hranice se tedy hodně posunuly
a bez detailního popisu se člověk nikam dál nedostane (přičemž mnohdy je třeba zapojit
vlastní energii).
Aby nástroj správně zvolil požadovaný zvuk, je nutno dodržovat určitá pravidla daná
MIDI normou. Ta říká, že přesný sled kontrolerů je: Bank Select MSB, Bank Select LSB,
Program Change. Pokud by se ale člověk pohyboval v rámci jedné banky, není třeba Bank
Select vysílat pokaždé; postačí Program Change.
V Cubase lze instantně pracovat s bankami zvuků pomocí Inspektora MIDI stopy.
V něm se nacházejí pole Bank Selector a Program Selector. Mě osobně malinko mrzí, že ze dvou políček pro MSB a LSB kontroleru Bank Select vzniklo
toto jedno (Bank Selector), ale co naděláme. Je tedy nutno použít výše uvedený výpočet a zadávat výsledné číslo. Program Selector již určuje jeden ze
128 zvuků v rámci banku.
Problém Inspektora ale je, že jsou v něm provedené změny aplikovány okamžitě a nejde jím tak v rámci jedné MIDI stopy změnit zvuk vícekrát. Hezká funkce
přepisu těchto hodnot do MIDI stopy na pozici kurzoru
se vytratila, takže zůstala ta manuální práce. Navíc si
nejsem jistý možnými problémy, protože po exportu
MIDI se tyto kontrolery umisťují na stejnou pozici a navíc v List Editoru s prohozeným pořadím MSB a LSB.... Verze Pro má pro ruční zadávání celkem fajn editor, který se jmenuje
"List", ale pracovat lze i v pruhu kontrolerů v editoru "Key". Jak na to?
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List Editor

Předpokladem je existence MIDI partu ve stopě, kam pak lze ručně doplnit MIDI data. My potřebujeme určit zvuk, takže vkládat se budou Bank Select MSB/LSB následované
Program Change. Označte si MIDI part a otevřete List Editor z menu MIDI. V pravé části (tj.
v rámci partu) si z horního nebo plovoucího panelu nástrojů vyberte "Draw" a v nástrojové liště
zvolte v poli "Insert Type" položku "Controller".
Pravítko si přepněte do režimu "Bars+Beats",
pokud tomu tak již není, a zrušte přichytávání
("Snap"). Tyto 3 MIDI zprávy by totiž měly jít
v těsném sledu za sebou, aby nevznikl problém
s chybnou interpretací. Při defaultním nastavení
Cubase (480 PPQN) je dobré umístit je na sousední "tiky" (PPQN totiž znamená "počet tiků na
čtvrťovou notu" a deﬁnuje něco jako rozlišení v čase). Pokud by nástroj potřeboval k přepnutí banku více času než dává doba jednoho tiku, mělo by to být v jeho MIDI speciﬁkaci uvedeno, ale obvykle stačí výše uvedené časování
a vše je v pořádku.
Nyní již kliknutím (sledujte přitom položku "Mouse Time Position" ve
stavovém řádku) umístěte za sebe dvakrát položku
"Controller" (s hodnotami si zatím nelámejte
hlavu), pak si přepněte v nástrojové liště v poli
Insert Type "Program Change" a opět kliknutím vložíte příslušný event. Následně si kliknutím označíte druhý z vložených Controller eventů a ve sloupečku "Data 1" nastavíte "CC 32".

Takto jsou eventy připraveny ve správném pořadí i
časování a stačí již jen ve sloupci "Data 2" nastavit
správné hodnoty dle tabulek se seznamem zvuků.
Pro nástroj virus b se mění pouze hodnota LSB,
takže nastavením například "2" se nástroj přepne
do své banky "C" a v ní již Program Change volí jeden ze 128 zvuků.

Není-li editor List k dispozici, nezoufejte. Náhradní řešení (Key editor) zmíním
v "Kapitole 8".
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Nemám seznam zvuků

Patch/Data/Voice List není k dispozici? Nevadí, není vše ztraceno. Pokud jsou tyto
informace nevygooglitelné, pomůže "reverzní inženýring" :-) Poněkud jednodušší cestou je
možno se vydat ve verzi Pro, která mimo jiné disponuje již zmíněným MIDI FX modulem
"MIDI Monitor". Je-li zařazen do Insert slotu příslušné MIDI stopy, je okamžitě vidět příchozí
adresace, ledva provedete volbu zvuku na nástroji.
Další cesty jsou již společné i pro nižší verze, případně i pro jiné DAW, jež MIDI Monitor též neobsahují. Příchozí data lze nahrát standardně do MIDI stopy, čili provedete přípravu k záznamu, spustíte nahrávání a na panelu nástroje změníte zvuk. Možná se vám
nahrají i další MIDI data, ale podstatné je zaměřit se na Bank Select MSB/LSB a Program
Change. V manuálech je rozhodně popsaná minimálně architektura nástroje co se paměťových pozic týče; provedením několika přepnutí zvuků se dá celkem snadno nalézt souvislost s bankami zvuků v nástroji a programy v nich.
Pokud pro takový výzkum nechcete MIDI data nahrávat (pravda - je to celkem zdržování a při absenci List editoru například i ne úplně snadná orientace a vyčítání hodnot
požadovaných zpráv), lze využít jakoukoli externí aplikaci MIDI monitoru - například
MIDI-OX, o kterém se krátce zmíním v předposlední kapitolce.

7.

MIDI porty a MIDI kanály

Aby spolu mohly jednotlivé MIDI nástroje/kontrolery/sekvencery komunikovat, musí
být vzájemně propojeny i shodným portem a zhusta též MIDI kanálem. MIDI port symbolizuje
vlastně jeden MIDI okruh; pokud jich má nástroj více, jsou obvykle rozlišeny číslem (takže
např. MIDI 1, MIDI 2 atd.). Každý MIDI okruh pak obsahuje 16 MIDI kanálů. Pro multitimbrální
nástroje to znamená možnost přehrávání až 16 různých zvuků současně podle MIDI dat
z jednotlivých MIDI kanálů. Obvykle není mezi typem zvuku a konkrétním MIDI kanálem
žádná vazba, ale například nástroje kompatibilní s GM/GS/XG režimy mají kanál 10 vyhrazený
pouze pro bicí. Jestliže nástroj takový režim nabízí, ale sám o sobě má jako defaultní "svůj
vlastní", nemusí pro něj toto omezení platit. Opět bude konkrétní chování popsáno v MIDI
implementaci.
Na vysílací straně je třeba zajistit požadovaný MIDI
kanál, takže například "1". Na přijímací straně je obvykle
možno nastavit buď stejný kanál nebo režim poslouchání na
všech. Nicméně pak je určitá šance, že do nástroje mohou
prolézt MIDI data odjinud a člověk se pak při hledání "toho podivného chování"
poněkud zapotí.... Osobně nedávám technice moc šanci na improvizování nebo
vlastní invenci, takže skoro ze zásady nastavuji obě strany na stejné hodnoty
a lépe se pak může zjišťovat, proč případné zapojení nefunguje.
V Cubase je potřeba mít na paměti, že MIDI stopa umožňuje kromě volby čísla konkrétního kanálu též nastavení na "Any". Pokud bude v poli
"Channel" konkrétní číslo, příchozí MIDI data budou přeposílána na tomto
MIDI kanále, i když v sobě obsahují kanál jiný. Pro možnost například zmíněné
multitimbrality je tu volba "Any", kdy jsou příchozí MIDI data vysílána na svém
MIDI kanále (tj. v jedné stopě lze tak mít eventy not a kontrolerů pro více zvuků naráz).
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Filtrování MIDI

Pokud nechcete mít při záznamu/přehrávání některá MIDI data, je možné je odﬁltrovat.
Nastavení MIDI ﬁltru se provádí
v okně Preferences, položka "MIDI
> MIDI Filter". Tady si lze vybírat
mezi položkami pro záznam a přeposílání, mezi kanály a mezi konkrétními MIDI kontrolery. Defaultně se
ﬁltrují pro oba směry pouze zprávy
SysEx, takže kdo se hodláte posunout o několik znalostních stupínků
výše, tak nezapomenout na zrušení
zatržítka - jinak nebude práce se
SysEx
fungovat!
Detailnější
možnosti ﬁltrování nabízí nástroj Input Transformer (verze Pro), takže není třeba měnit Preference a případné ladění nastavení je poněkud komfortnější (navíc aplikovatelné selektivně
jen na některé MIDI stopy). Lehce se o něm zmíním v "Kapitole 8". Preference ovlivňují
chování programu globálně!

8.

Libůstky

Zde bych shrnul některé příjemné věci, které Cubase ve verzi Pro nabízí a mohou se
někdy hodit. Nižší verze je buď nemají nebo jsou obsaženy v malinko jiné podobě (například
existuje Logical Editor, což je vlastně totéž co Input Transformer, ale nedá se použít při záznamu).

Rozbočení MIDI v Cubase

Možnost, která přibyla zřejmě v některé z předchozích verzí, ale protože jsem jich
hodně přeskakoval, tak jsem jí zaznamenal až teď v C11 Pro. Inspektor MIDI stopy obsahuje
položku "MIDI Sends". Pokud by tam náhodou nebyla vidět, lze
jí zobrazit v Nastavení Inspektora. Jakmile je
aktivován Send slot, zpřístupní se pod ním
položka "MIDI Send Destination" - zde se
vlastně volí standardní MIDI výstup. Takže
z jedné klaviatury lze ovládat až 5 nástrojů
v samostatných MIDI okruzích.

Záměny MIDI dat v reálném čase

Další "libůstku", co bych zde
zmínil, je ve verzi Pro možnost použití
"MIDI Input Transformer". Je to velice
silný nástroj, kterým lze buď do určité
míry nebo prakticky zcela suplovat "přeprogramovávání" na straně například MIDI klaviatury. V rychlosti jeden příklad z mnoha: nástroj má
naprogramovánu nějakou príma změnu zvuku namapovanou na
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MIDI data AfterTouch (tlaková citlivost - dále jako "AT"). Řídící klaviatura jej ale nemá
možnost nijak vyslat, ale disponuje sadou třeba otočných ovladačů, které jsou nějak naprogramované. Stačí zvolit jeden, který by měl AT suplovat a zjistit, jaké číslo MIDI kontroleru
vysílá (například "40"). V MIDI Input Transformeru se pak zadá podmínka, aby se všechna
příchozí data tohoto kontroleru před dalším posíláním přeměnila na data AT. A je to :-)

Absence List Editoru

Pokud nemá program k dispozici List Editor, není ještě zadávání MIDI kontrolerů
a podobných eventů nijak ztraceno; jen nemá takovou míru komfortu. Využít se dá Key Editor a tzv. "pruh kontrolerů" (Controller Lane), kde se dají opět nástrojem Draw ručně zapisovat požadované údaje. Když vyjdeme z příkladu z "Kapitoly 6", tak si prostým
dvojkliknutím na MIDI part otevřeme Key Editor, kde v jeho spodní části (pod klaviaturou) vidíme pruh kontrolerů. Jaký kontroler je zobrazován udává pole v záhlaví pruhu. Kliknutím se
rozbalí nabídka, ze které se vybírá typ
eventu k zobrazení (a editaci). Pokud se
zde požadovaný kontroler nezobrazuje,
je potřeba ho do seznamu přidat. K tomu slouží tlačítko s trojúhelníkem ve spodní části záhlaví pruhu. Kliknutím se rozbalí nabídka, kde si volbou "Set up Available
Controllers..." zobrazíte okno "MIDI Controller Setup" a v něm již přesouváním mezi Hidden a Visible skupinami určíte, které kontrolery se v nabídce
budou nebo nebudou vyskytovat.
Jakmile jste schopní si požadovaný
kontroler
zobrazit
v pruhu, nástrojem Draw již zadáváte pozici a hodnotu (tedy
podobně jako v List Editoru, ale
zde nejprve vyberete požadovaný
typ, následně pohybem nástrojem Draw vertikálně naleznete požadovanou hodnotu/pozici
eventu a po kliknutí je vše hotovo). V List Editoru máte tuto fázi přes několik kliknutí, případně přes točení kolečkem myši. Pro větší přehlednost si lze tlačítkem "+" ve spodní části
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záhlaví zobrazit další pruhy kontrolerů,
takže pokud byste měli celkem 3 a každému nastavili postupně Bank Select MSB,
Bank Select LSB a Program Change, budete mít průběžný přehled o tom, jaký
bank je v tom kterém místě MIDI stopy
vybrán a jaký konkrétní program z něj.

Externí nástroje

Cubase verze Pro umožňuje externí HW nástroje zadeﬁnovat do speciálního seznamu a takový nástroj se pak nabízí i jako možný cíl nejen MIDI, ale i Nástrojové (Instrument)
stopy. Protože takto získá některé vlastnosti VSTi (virtuálních nástrojů), lze na něj v rámci
Nátrojové stopy aplikovat audio efekty, stopu lze "zmrazit" (což se na rozdíl od VSTi provede
v reálném čase, takže to trvá déle), lze nastavit kompenzaci případného zpoždění audia z nástroje apod. Určitou nevýhodou je, že se takto zablokuje obvykle jeden pár vstupů zvukové
karty, ale pokud není používán pro jiný účel a pouze se do něj připojují HW syntezátory, tak
to může přinést určité výhody při práci.
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9.

Analýza problémů MIDI komunikace

Monitorace MIDI toku

Mějme situaci, kdy "ladíme" MIDI data nebo se hledá příčina nějakého problému.
Existuje několik programů na monitorování MIDI datového toku - já mám léta v oblibě freeware MIDI-OX. Jenže problém, podobně jako u audio aplikací, je v tom, že k jednomu MIDI
portu může přistupovat jen jedna aplikace. Naštěstí i pro toto existují řešení a souhrnně se
označují jako "virtuální MIDI kabely". A opět
uvedu jednoho fajn freeware zástupce:
loopMIDI. Celé zapojení pak může vypadat nějak takto: MIDI Out z nástroje do MIDI In
programu MIDI-OX, z něj MIDI výstup do
loopMIDI a v Cubase vstup do MIDI stopy
z loopMIDI. Takto se do cesty MIDI dat "vřadil"
program MIDI-OX, kde jsou v monitoračním
okně vidět veškeré MIDI zprávy jdoucí z nástroje do DAW. Pro kontrolu opačného směru
se provede nastavení zcela obdobně: MIDI výstup z Cubase do loopMIDI, za ním následuje MIDI-OX a z něj výstup do MIDI portu s nástrojem. V monitoračním okně jsou pak vidět zprávy z obou směrů.
Poněkud detailnější popis jsem udělal v článku "Využití MIDI-OX pro analýzu připojení" zde: https://hudebniforum.cz/clanek-vyuziti-midi-ox-pro-analyzu-pripojeni-17346

10.

Závěr

V tomto poněkud dlouhometrážním článku jsem se pokusil shrnout problematiku základní práce s MIDI nástrojem pomocí SW sekvenceru (programu DAW). Snažil jsem se
položit důraz na věci podstatné, ale zmínit i ty méně důležité nebo i jen vyloženě pomocné,
bez kterých se dá při 99% činností bez problémů existovat, ale které mohou pomoci při občasném řešení některých nestandardních chování. V této souvislosti mi přišlo zajímavé
osvětlit i několik přidružených problematik (obzvláště z oblasti audia) a i trochu té teorie, bez
které se sice uživatel může pracovat, ale je ochuzen o porozumění celému procesu. Pokud by
byl zájem o i výrazně hlubší rozbor některých věcí okolo MIDI (předpokládám pak
i konkretizaci na nástroj, protože ne vše se dá zobecnit napříč syntezátory od různých výrobců), rozepište námět do reakce pod článek. Pokud to bude v mých silách, není problém takový článek napsat; byť bude mít užitek jen pro určitou skupinu lidí, kteří takový nástroj
vlastní.
Díky za přečtení, reakce a minulé i budoucí náměty!
© 2021 Pavel "pavlii" Kappler
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