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Záznam MIDI dat z více zdrojů
V poslední době jsem byl párkrát dotazován na problematiku MIDI. Vzhledem k to-

mu, že v jednom případě se řeč točila kolem nahrávání z více MIDI zdrojů současně, tak jsem 
usoudil, že by to nebylo špatné téma ke zpracování. Už i proto, že se dá tady narazit na pár 
úskalí při samotném záznamu, a potom také, jak naložit se vzniklým materiálem. Na konci 
článku, jako obvykle, dám prostor k zodpovězení případných dotazů - ať už se nasbírají bě-
hem psaní nebo kdykoli poté (=doplním).

Vytvoření prostředí
Jako obvykle se bude práce týkat DAW Cubase 11 Pro, takže pro všechny ostatní 

uživatele jiných programů je článek čistě inspirací, kterou musí "naroubovat" na vlastní 
prostředí. Některé věci tak budou muset řešit jinak (například Input Transformer), ale to se 
nedá nic dělat.

Abych pokryl co možná nejširší spektrum možností, tak využiji část mého prostředí, 
tj. syntezátor připojený přes USB-MIDI (přímo), syntezátor připojený přes MIDI rozhraní (kom-
binace klasického/USB-MIDI) a navíc tu je kontroler pro DAW (USB-MIDI). Cílem je nahrávat 
relevantní MIDI data, čili data z nástrojů (pouze) a rozdělit je do dílčích MIDI stop pro další 
práci. Použitý USB-MIDI převodník pro druhý nástroj je v mém případě MIDISPORT 4x4. Ná-
stroj s přímým USB-MIDI připojením bude ARGON8, nástroj přes převodník bude Prophet12.

Příprava před nahráváním
Předpoklad je asi jasný - při hře na oba nástroje zaznamenávat příchozí MIDI data od-

děleně tak, aby bylo jasné, co patří kterému z nich. Existující MIDI porty v mém případě vypa-
dají následovně:

Protože zde figuruje čistě MIDI kon-
troler (Faderport 16), není žádoucí z něj zazna-
menávat žádná MIDI data. Je proto dobré jemu 
příslušející MIDI vstupy vyjmout ze skupiny 
"All MIDI Inputs". Tím se zajistí, že není-li pro 
MIDI vstopu explicitně vybrán MIDI vstup, ne-
budou eventy z Faderport nahrávány.

Pro formu je dobré si zkontrolovat na-
stavení MIDI filtru (Edit > Preferences > MIDI 
> MIDI Filter); defaultně se filtrují pouze Sy-
sEx zprávy, což můžeme ponechat; podstatné 
je, aby se nefiltrovaly noty a kontrolery.
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Aby nedocházelo k dublování MIDI dat v nástroji je potřeba deaktivovat v Cubase 
položku "MIDI Thru" (Edit > Preferences > MIDI). Tohle políčko vlastně dělá stejnou funkci, 

jako výše zmíněné "Soft Thru" - data z MIDI vstupu přeposílá na MIDI výstup, takže nástroj 
by vám v lepším případě hrál "dvojmo" (data z lokální klaviatury a s drobným zpožděním data 
po průchodu Cubase), v horším by to mohlo dělat neplechu (visící MIDI noty apod.). Je možno 
ponechat zaškrtnuté, ale pak by se na nástroji měl vypnout režim "Local", aby přímé stisky 
kláves nespouštěly zvukový generátor; to zajistí návratová data z Cubase.

Příprava by tedy byla, můžeme se posunout dál.

Nahrávání MIDI dat
Máme dva nástroje, takže si vytvoříme dvě MIDI stopy a každé přiřadíme příslušný 

MIDI vstup. Pro případnou další demonstraci možností uděláme ještě jednu MIDI stopu a zde 
ponecháme defaultní vstup - "All MIDI Inputs". Záměrem tedy je, že MIDI data z ARGON8 
budou v jedné stopě, z Prophet12 ve druhé. Se třetí stopou zatím nebudeme dělat nic.

Ověření správné funkčnosti: 
mačkáním kláves/práce s nějakým ovláda-
cím prvkem na příslušném nástroji bude 
indikována na ukazateli aktivity MIDI vstupu například na panelu Transport.

Nyní již lze nahrávat do příslušných stop - 
buď naráz z obou nástrojů nebo postupně. V kaž-
dém případě tu jsou ty dvě MIDI stopy a v každé 

z nich budou pouze MIDI data příslušného nástroje. No ale je tady ještě ta 
připravená třetí stopa, kam se umí zaznamenat MIDI data z obou nástrojů/
z více MIDI kanálů (v našem případě). Ale k čemu je to dobré a co s tím dál?

Další možnosti práce s MIDI daty
V Cubase je možné příchozí MIDI data zaznamenat do jedné stopy 

a rozdělit je automaticky do dílčích stop až později, pokud budou potřeba 
nějaké úpravy. S výhodou se to dá použít například u multitimbrálních ná-
strojů, kdy v jedné stopě mohou vzájemně koexistovat MIDI data z různých kanálů jednoho či 
více vstupů. Obvyklejší to je ale pro jeden vstup a typicky lze zmínit například rozdělení na 
levou a pravou ruku (využití zón na klaviatuře) a nebo výše uvedený větší počet nástrojů 
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(v Performace režimu, kdy každému MIDI kanálu odpovídá nějaký Program z banky zvuků ná-
stroje). Pokud není nutná další práce s daty, ušetří to nějaké stopy v projektu (aniž by se mu-
sely sbalovat do adresářové). Jako příklad uvedu záznam při současné hře na Prophet 
i ARGON; důležité je, aby se nástroje odlišily kanálem. Na Prophet ponechám nastavení na 
"1" a na ARGON změním vysílací kanál na "2".

Po spuštění záznamu lze normálně hrát na oba nástroje a výsledek je:

Pro správné přehrávání (tj. příslušná data na "svém" nástroji) je potřeba stopu rozdě-
lit - v tomto případě do dvou. Použije se funkce Dissolve Part (z menu MIDI) a ponechá se 
defaultně zaškrtnuto "Oddělené kanály":

Po kliknutí na OK se vytvoří dvě nové MIDI stopy 
(se sekvenčním označením podle zdrojové). Pro správné 
přehrávání pak již jen stačí v Inspektorovi pro každou stopu 
nastavit ten správný MIDI výstup (tj. port).

Úplně stejně by se postupovalo v případě, že hro-
madný part vznikne z jednoho nástroje; po akci Dissolve 
Part se pro všechny nově vzniklé MIDI stopy nastaví stejný 
výstupní port a lišit se budou pouze kanály (měly by odpoví-

dat těm v MIDI datech). Lze zde ponechat nastavení "Any", 
kdy se použije MIDI kanál s číslem zapsaným při nahrávání.
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Pokud byste chtěli MIDI data rovnou při nahrávání rozdělovat do samostatných stop 
podle kanálů, můžete využít další Cubase funkci, kterou je Input Transformer.

Předpokládá to, že budete mít vytvořen požadovaný 
počet MIDI stop. Input Transformer otevřete kliknutím na 
tlačítko v Inspektorovi a volbou "Local", neboť pro každou 
stopu budete mít vlastní podmínku 
filtrování. V okně Input Transformer 
aktivujete v jeho nabídce Function 

položku "Filter", sestavíte podmínku (filtrujeme podle čísla kanálu) 
a  nesmíte zapomenout příslušný modul aktivovat! Příklad je na ob-
rázcích. Pro stopu 1 jsou odfiltrována všechna data z MIDI kanálu 2, 
takže se sem dostanou pouze data z Prophet (jelikož ten vysílá na MI-
DI kanálu 1). Ve stopě 2 se budou odfiltrovávat data z kanálu 1, takže zde budou opět jen ta, 
která vyšle ARGON.

Input Transformer je velice mocný nástroj pro filtrování/přeměnu MIDI dat v re-
álném čase. Hodí se například pro situaci (měl jsem na toto téma též nedávno dotaz), kdy 
MIDI kontroler vysílal z modulačního kolečka jiný MIDI CC (kontinuální kontroler) než je 
správně "Modulation". Samozřejmě poněkud správnější varianta by byla přeprogramovat to 
na HW kontroleru, ale pokud například člověka tlačí čas nebo chce úmyslně měnit typ 
kontroleru v MIDI zprávách, aniž by musel měnit naprogramování na straně samotného HW, 
je toto rychlý způsob. Pro pozdější práci je k dispozici jeho varianta Logical Editor (z menu 
MIDI), která již ke své práci potřebuje zaznamenaná MIDI data.
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Závěr
Tím by byla asi problematika záznamu MIDI dat v Cubase pokrytá. Jako většina věcí 

není toto nic těžkého a jen je třeba na nic podstatného nezapomenout. Pokročilejší uživatelé 
se budou bezproblémově pohybovat i ve složitějších "setupech", kdy zvládnou práci s více 
nástroji naráz a veškerá data se zaznamenají přesně tam, kam bude zamýšleno. Pokud byste 
opět narazili na nedostatečné vysvětlení některého z kroků nebo vám i něco chybělo, dejte 
mi zpětnou vazbu a já článek aktualizuji.

Následuje odpovědní část, kde se v průběhu práce na článku vyskytl bohužel jen je-
den dotaz, ale třeba nějaké přibudou později :-)

Díky za čas strávený nad přečtením článku a zase někdy příště!

Pavel "pavlii" Kappler

Dotazy:
"Zapojení více midi zařízení za sebou pomocí midi out/thru  rozdíl mezi out/thru a problémy s tim 
spojené..."

V otázce MIDI hardware existují 3 fyzické porty: MIDI In (vstup), MIDI Out (výstup) 
a MIDI Thru (průchod). MIDI Out a Thru mají společné to, že z nich data odcházejí ven, ale liší 
se ve svém základu. Out port obsahuje data z příslušného nástroje/zařízení, kdežto Thru pou-
ze data, jež přišla na MIDI vstup. Zde naopak lokální data vůbec nejsou. Na některých nástro-
jích/zařízeních port Thru vůbec není; zde buď funkce "průchodu" MIDI dat není vůbec 
implementovaná nebo lze fyzicky (přepínačem) či softwarově zapnout tzv. "Soft Thru", což 
provede něco jako sloučení MIDI Out+Thru portů do jednoho. Každopádně v případě potřeby 
zřetězení více MIDI zařízení za sebe je velice důležité uvědomit si tento rozdíl, jinak nebudete 
schopni vytvořit správné a funkční zapojení.

Jako příklad si vezmeme třeba požadavek na takovéto zřetězení 3 nástrojů, kdy se 
bude jednat například o sekvencer a 2 syntezátory a sekvencer bude oba nástroje synchro-
nizovat - například pro účely arpeggia. Takže by to vypadalo zhruba následovně:

Zde je vidět důležitost Thru portu, neboť hodinové synchronizační signály se z výstu-
pu sekvenceru dostanou na vstupy obou nástrojů. Pokud byste zapojení provedli jen s vě-
domím, že "vstup má být propojen s výstupem", tak nebude druhý syntezátor 
synchronizován, neboť z MIDI Out portu prvního syntezátoru hodiny sekvenceru neodcháze-
jí. Zapojení bude realizovatelné i v případě, že první syntezátor bude jen dvouportový (viz vý-
še), ale musí umět funkci Soft Thru. Pokud byste tento řetězec nástrojů chtěli uzavřít do 
kruhu, nesmí se v posledním z nich použít výstup Thru, ale Out, jinak dojde k cyklení MIDI 
dat.
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Je celkem zřejmé, že v řetězení nástrojů v rámci MIDI bude problém zaznamenávat 
případně dílčí MIDI data. Toto propojrní se tedy prakticky hodí jen pro konkrétní aplikace tře-
ba k vystupování a podobně. Je-li záměrem práce v počítačovém prostředí s možností na-
hrávat veškerá MIDI data, je nejsmysluplnější cestou použít MIDI rozhraní typu 2x2, 4x4 nebo 
8x8 (podle počtu nástrojů) a výsledné zapojení je pak nikoli sériové (=zřetězení za sebou), ale 
paralelní s centrem v použitém rozhraní (a potažmo tedy v počítači - DAW). Výše uvedený 
příklad by tedy vypadal zhruba takto:

Pokud umí rozhraní pracovat i autonomně (tj. bez počítače), lze takovou sestavu po-
užít i bez něj a nepřijdete o nic; ve srovnání se sériovým zapojením je zde navíc výhoda na-
prosto shodného časování při synchronizaci, protože i v MIDI sběrnici je nepatrné zpoždění 
dat, které by se sice mohlo znatelněji projevit až při více zařízeních spojených za sebou, ale 
tady prostě vůbec nehrozí. Navíc nejste tak důsledně vázáni nutností rozlišit v datovém toku 
zprávy pro to které zařízení - v případě použití počítače máte jednoznačně určeno podle MIDI 
portu, kam budete které zprávy směrovat.

Jinak je ke studiu výborná třeba i literatura - konkrétně například "Svět MIDI" z řady 
publikací Grada, ale myslím, že se tomuto tématu věnují i jiné. NO a samozřejmě i na netu se 
toho najde spousta, ale může se občas vyskytnout nepřesnost nebo neúplnost podaných 
informací, a pak je dobré mít určité pemzum vlastních základních znalostí, aby člověk uměl 
rozlišit a zabýval se jen správnými popisy.

Tolik asi k základnímu dotazu - vše se nedá úplně zobecnit a pokaždé je potřeba se 
zamyslet nad konkrétním zadáním. Čili bude-li požadavek na nějaké doplnění informací, chce 
to už přesně specifikovat záměr.


