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1 Úvod
Osobní počítače vždy nalézaly uplatnění v oblasti zpracovávaní signálu a také v
její podoblasti - zpracovávaní audio signálu. Těchto uplatnění je nespočet, třeba v
oblasti komunikací, medicíně [17], armádě, hi-end audio a mnoho dalších. V této
bakalářské práci se chci zaměřit na poslední jmenované, tedy uplatnění osobních
počítačů v oblasti hi-end audia. V této oblasti se zpravidla jedná o software určený pro
amatérské nebo profesionální použití. Jedná se o různé editory zvukových souborů
(Audacity, WaveLab,...), syntetizátory, přehrávače zvukových souborů (WinAmp,
Xmms, ...), přehrávače streamovaných dat, software pro tvorbu a záznam hudby
(Fruityloops, Cubase,...) a další. Všechny jmenované druhy programů pracují nezávisle
na čase. To znamená, že pro danou aplikaci není kritické, aby doručila datový segment
v předem stanoveném čase k reprodukci.
V dnešní době jsou i běžnému uživateli lehce dostupné několikajádrové
procesory umožňující snadné počítání s desetinnou čárkou, podporující SIMD (Single
Instruction Multiple Data) instrukce [1], vykonávající instrukce v řádech tisíců MHz a
FLOPS (Floating-Point Operations Per Second) v řádech stovek nebo dokonce až
tisíců. Tento vývoj se také zasloužil o pokrok v rámci audio DSP [2] (Digital Signal
Processing) na osobních počítačích. Tím se dostáváme k dalšímu druhu aplikací, které
zpracovávají digitální audio signál v reálnem čase (real-time DSP). To znamená, že
jsou kriticky závislé na rychlosti systému na kterém běží, protože je potřeba, aby byly
schopny zpracovat dostatečně malé buffery audio dat v předem daném čase. Jinak
řečeno, je potřeba dosáhnout toho, aby doba zpoždění t = (to − ti) + tsd, kde ti je čas
vstupu segmentu dat S do zpracovávajícího systému, to je čas výstupu S z tohoto
systému a tsd je zpoždění způsobené operačním systémem při zpracovávaní segmentu
S, byla tak malá, aby se změna signálů vyvolaná akcí zvenčí zdála pro uživatele jako
okamžitá. Příkladem takovýchto aplikací jsou například mixážní pulty (Virtual DJ)
nebo multiefekty pro kytaristy (Guitar Rig). Softwarové multiefekty pro hudebníky se
zpravidla snaží nahradit krabičkové efekty pro kytaristy nebo dokonce digitálně
emulovat charakteristiky proslavených elektronkových zesilovačů. Softwarové mixážní
pulty pro DJ (Disk Jockey), ne tedy studiové mixážní pulty, slouží k úpravě více
vstupních signálů a k jejich následnému mixování na výstupu v reálném čase. To má
samozřejmě řadu využití, hlavně v oblasti živé nebo elektronické hudby a jiné formy
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hudební zábavy. Například možnost neustálého přehrávání hudby bez mezer mezi
jednotlivými písněmi nebo různé druhy úprav hudby v reálném čase.
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2 Úvod do problematiky
Software, který je v současné době k dispozici, nedosahuje takových kvalit, aby
nahradil hardwarový mixážní pult a gramofony nebo cd přehrávače. Jeho hlavní
problém spočívá zpravidla v tom, že poskytuje pouze základní funkce, tj. mixážní pult
se dvěma vstupy, podporu různých formátů souborů a aktivní filtry. Navíc i při
minimálních konfiguracích vykazuje zpoždění přesahující 500ms, což ho z praktického
hlediska činí téměř nepoužitelným. Další zásadní nedostatek tohoto softwaru spočívá
v nedostatečné podpoře mikrofonu a efektů – funkce, které jsou při práci s mixážním
pultem často používány. Toto jsou hlavní důvody, proč jsem se rozhodl tento problém
řešit.

2.1 Cíle této práce
Cílem této práce bylo napsat software, který bude běžet pod operačním systémem
Windows XP a bude umožňovat následující funkce: podpora až 4 různých vstupů ze
zvukových souborů o vzorkovací frekvenci 44,1KHz (formáty mp3, mp2, ogg, wav,
mod, s3m, xm, it, flac, spx, aiff, aifc), rychlý pohyb v rámci přehrávané hudební
skladby (seek), informace o přehrávané skladbě, podpora mikrofonu, zrychlení nebo
zpomalení signálu na vstupu, aktivní a pasivní digitální filtry, variace Echo efektů,
efekt Vibrato, možnost základní saturace a stereo enhancementu (povznesení), efekt
vocoder, vizualizace, možnost aplikace efektů jak na vstupy ze souborů tak na
mikrofon v reálném čase a možnost reverzního přehrávání. Aktuální verze programu
(GZe Organ–100 v. RC1.0) všechny tyto funkce podporuje.

2.2 Základní popis aplikace a problematiky
Program byl napsán v prostředí Microsoft Visual Studio.NET 2003. Drtivá
většina kódu byla napsána v jazyku C++ za použití Microsoft Foundation Class
knihovy [3,4] pro uživatelské rozhraní. DSP jádro a rozhraní k práci se zvukovou
kartou bylo napsáno odděleně aby je bylo možno použít i pro jiné aplikace. Jako
dekodér zvukových formátů jsem použil část aktuální verze (1.9.4) knihovny audiere
[5]. Tato knihovna také podporuje efekt Pitch Shift (posunutí výšek tónu – následek
efektu Time stretching, jehož výstup byl následně převzorkován do původní velikosti),
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který je ideálním kandidátem na dosažení možnosti zrychlování a zpomalování vstupu
(digitální alternativa k řízení rychlosti otáček u profesionálních gramofonů). To je ale
možné pouze v případě, že tato knihovna bude použita i pro práci se zvukovou kartou.
To bylo pro moje potřeby nepřijatelné a proto jsem přistoupil k její upravě pro
moje potřeby (Bylo nutné zveřejnit některé její vnitřní třídy). Všechny ostatní efekty
jsou součástí samotného DSP jádra programu. To sice podporuje efekt pitch shifting,
ale jeho rychlost momentálně nedosahuje takových hodnot, aby jej bylo možné použít
v reálném čase. Pro práci se zvukovou kartou jsem použil nízkoúrovňové (low level)
API [6] systému, abych minimalizoval zpoždění mezi zpracováváním bufferů dat
systémem. Zde je nutné zdůraznit, že toto zpoždění v operačním systému Windows XP
dosahující několika desítek milisekund (v průměru 120-160ms) způsobuje problémy při
zpracovávání signálu v reálném čase (například nekvalitní nebo přerušovaná
reprodukce). Zpoždění v operačním systému Windows Vista bohužel dosahuje ještě
větších hodnot.
Jedno z možných řešení tohoto problému pod OS Windows je použití tzv. Kernel
Streamingu [7] tedy možnost jak vkládat data přímo do zvukové karty bez použití
rozhraní vyšší úrovně a minimalizovat tak zpoždění pod hladinu 10ms. Ovšem tato
metoda není dle informací na domovských stránkách společnosti Microsoft pro moje
potřeby zcela vhodná a to ze dvou důvodů – dokumentace k této metodě práce se
zvukovou kartou není veřejně přístupná a není jisté, zda bude kompatibilní s budoucími
verzemi Windows. Další nevýhodou je, že kernel streaming umožňuje pouze jedno
spojení se zvukovou kartou v rámci systému. To znamená, že by konvoluce
jednotlivých signálů musela probíhat v rámci aplikace, což by negativním způsobem
ovlivnilo efektivnost programu. Hodnoty zpoždění v ostatních dostupných operačních
systémech (Linux, Mac) jsem blíže nezkoumal.
Z hlediska uživatele je velmi důležité, aby program pro zpracování zvukových
stop zobrazoval v reálném čase informace o přehrávaných částech zvukového souboru.
Je ovšem žádoucí, aby toto zobrazení nesloužilo pouze k „dekorativním“ účelům, jak
tomu u podobných typů aplikací bývá. Proto jsem se rozhodl jako základní vizualizační
pomůcku implementovat VU-metr, který slouží k zobrazení informace o intenzitě právě
přehrávaných dat a za pomoci Diskrétní Fourierové Transformace [2] se zobrazuje
frekvenční spektrum signálu ve vysokém rozlišení až 200 frekvenčních pásem.
Všechny vstupní signály jsou zobrazovány zvlášť. Jako pasivní filtry jsem zvolil
jednopólové rekurzivní filtry [2], které propouští v jednom případě pouze nízké
10

frekvence (Low pass filter) a v druhém pouze vysoké frekvence (High pass filter). Pro
implementaci aktivních filtrů jsem zvolil Besselove filtry osmého (pro střední
frekvence) a čtvrtého (pro vysoké a nízké frekvence) řádu. Tady je namístě poděkovat
Tuemu a Kenovy Haste Andersen za to, že spočítali velice kvalitní parametry těchto
filtrů, které jsem následně použil v mé implementaci. Propouštěné frekvence jsou 0-600
Hz (Low pass), 600-4000 Hz (Band pass), 4000-n Hz (High pass).
U aktivních filtrů lze použít funkci Kill, která je běžná a velice oblíbená u
hardwarových mixážních pultů a slouží k úplnému potlačení požadovaného pásma.
Efekt vibrato je řešen za pomocí efektu echo a nízkofrekvenčního oscilátoru. Oba
parametry, tedy délka zpoždění i frekvence jsou nastavitelné. Podle [8] jsem volil
rozsahy od 5-10ms pro zpoždění a 5-17Hz pro frekvence oscilátoru (funkce sinus).
Efekt echo je k dispozicí ve třech různých variantách. Finite echo je ozvěna založená na
struktuře FIR Comb s konečným jednotkovým impulzem (Finite Impulse Response) a
IIR echo je ozvěna založená na IIR Comb struktuře s nekonečným jednotkovým
impulsem (Infinite Impulse Response). [8] Oba efekty umožňují nastavení dvou
parametrů: hodnoty zpoždění v rozsahu 1-4000ms a Gain (Zesílení), pomocí kterého
lze nastavit intenzitu (míru polačení) ozvěny. Poslední echo, UNI (Universal), je řešeno
jako kombinace FIR a IIR a je možné u něj nastavovat 4 základní paramety:
Feedforward (dopředná/kladná zpětná vazba), Feedback (odezva), Blend (prolínání) a
velikost zpoždění v rozsahu také 1-4000ms.
Protože v praxi je hodně efektů založeno na principu echa (podle nastavení
parametrů), je v skutečnosti možné dosáhnout daleko víc druhů efektů než jen
zpoždění, například Slapback, Flanger nebo Chorus. Také z tohoto důvodu jsou některé
druhy echa implementovány pomocí SIMD SSE instrukcí. Poslední efekt, který je
možné v aktuální verzi použít, je Vocoder (Voice Coder – hlasový kodér). Používá se k
robotizaci signálu a např. při aplikaci u vstupu pro mikrofon převede zdrojový hlas do
podoby připomínající hlasový projev robota. Tento efekt se stal velice populárním v 80.
letech, také díky německé průkopnické hudební formaci Kraftwerk a jejich slavné
skladbě „We Are the Robots“. V 90. letech sice tento efekt zaznamenal úpadek, ale
v současné době se jeho obliba vrací.
Žádný softwarový mixážní pult, se kterým jsem měl možnost se setkat, aplikaci
tohoto ani jiného podobného efektu na vstupu pro mikrofon neumožňuje. To byl jeden
z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl integrovat tento efekt do mého programu.
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Na implementaci tohoto efektu je jedna věc velice zajímavá. Zpravidla se efektu
robota dosahuje tak, že se do originálního signálu vměšuje nosná vlna (tzv. carrier
signal). Tou je obecně určitý druh šumu (například bílý nebo růžový) nebo tón zahraný
na nějakém (většinou elektrickém) hudebním nástroji. Moje aplikace tento přístup
nepoužívá, ale řeší vše pomocí výpočtů prováděných s originálním signálem, takže není
zapotřebí další signál. Základ algoritmu tohoto efektu tvoří Diskrétní Fourierova
Transformace [2]. Algoritmus funguje tak, že se snaží, aby byl vstupní signál
periodický a tím jsou některé jeho časti (zpravidla ty nepravidelné a náhodné) do
robotické podoby [8]. Jsem přesvědčen, že pro dosažení požadovaného efektu (efekt
robotického hlasu) je volba tohoto algoritmu mnohem účinnější než volba algoritmu
tzv. mutace, zejména v případě aplikace v reálném čase (vyplívá to z počtu použitých
FFT).
Celý program funguje na 6ti hlavních vláknech, aby nedocházelo k rušení mezi
jednotlivými signály, a všechny efekty/funkce fungují v reálném čase. Nicméně, jak již
bylo řečeno, stabilita přehrávání je závislá na rychlosti systému, přesněji řečeno na
množství volných systémových prostředků. Je totiž nutné, aby cyklus zpracování
signálu proběhl za méně než 20 – 25ms (vzhledem k nastavení), což může být
v některých extrémních případech pro procesor dosti náročné. Výkon DSP jádra je
možné dále optimalizovat za pomocí SIMD instrukcí a použitím výkonné knihovny pro
výpočet Diskrétní Fourierové Transformace (například fftw nebo fftss) použitím
algoritmu FFT (Fast Fourier Transform) [2]. Pro zajímavost ještě uvedu, že kompletní
zdrojový kód aktuální verze programu čítá zhruba 11 tisíc řádek, celý program zabírá
6,2MB místa na pevném disku a má průměrné využití paměti 40MB. Hlavní spouštěcí
soubor zabírá 340-416KB v závislosti na verzi (včetně staticky linkované MFC
knihovny).
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Obrázek 1: jedny z prvních verzí této práce

Obrázek 2: poslední verze, Release Candidate 1.0
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3 Analýza, Audio efekty a DSP
V této kapitole částečně vysvětlím teoretickou část použitých DSP algoritmů nebo
technik na efekty. Než začnu, je potřeba říci, že všechny zvukové samply (přirozená
čísla) jsou transformovány do reálných čísel z intervalu <-1,1> předtím, než je s nimi
prováděno jakékoliv DSP. Tento krok je velice důležitý, protože eliminuje nepříjemné
zvuky způsobené zaokrouhlovacími chybami (tzv. clipping). Transformace pro sample
x probíhá následovně: Nechť x je sample, který má rozlišení m bitů a je reprezentován
jako

číslo

se

znaménkem.

Potom

může

nabývat

hodnot

z intervalu

< − 2m − 1,2m − 1 − 1 > a abychom ho transformovali do intervalu <-1,1>, je nutné jej
vydělit číslem 2m − 1 − 1, pokud x ≥ 0, a číslem 2m − 1 v případě, že x ≤ 0.
Transformace zpět do prostoru < − 2m − 1,2m − 1 − 1 > je k této operaci inverzní, ovšem
je potřeba ji provádět nikoli s transformovaným samplem x′, nýbrž se samplem f(x′)
pro funkci f: R → R, definovanou jako:
f(x) = x pro x ≤ 1 & x ≥ − 1
f(x) = 1 pro x > 1
f(x) = − 1 pro x < − 1
Tato triviální, nic méně velice důležitá operace odstraní clipping a tím zaručí, že
sample ve výsledku nepřeteče a nezpůsobí tak rušení v reprodukci.
Zpracovávání dat v rámci DSP cyklu má z důvodů vysvětlených v následujících
kapitolách několik kroků. Základní buffer, který je nejdříve naplněn daty k reprodukci,
je následně rozdělen do rámců (frames) a samotné DSP pak probíhá na těchto rámcích.
V některých případech je i samotný rámec dále dělen na okna (windows). V dalším
textu budu tyto termíny používat.

3.1 Zpracování v reálném čase
Aby mnou vytvořená aplikace pracovala zdánlivě v reálném čase (protože jde
samozřejmě jenom o emulaci), jsem jako základ použil techniku zvanou doublebuffering [9]. Ta se používá i u programů, kde real-time není vyžadován a hlavní rozdíl
spočívá ve velikosti jednotlivých bufferů.
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Tato technika spočívá v tom, že zatímco se jeden z bufferů přehrává, lze provádět
jakékoliv operace s bufferem druhým (tedy DSP v mém případě). Jsou-li tedy tyto
buffery dostatečně malé (z mých testů vyplývá, že vhodná velikost je taková, aby do ní
bylo možno uložit audio data o délce 20-25 ms), je v ideálním případě zpracování tak
rychlé, že si uživatel vůbec neuvědomí existenci nějakého zpoždění mezi dobou, kdy
vyvolal požadovanou akci (například stiskem tlačítka nebo pootočením potenciometru)
a dobou, kdy požadovanou změnu v signálu zaregistroval.
Zde je nutné si uvědomit, že i velice malé odchylky (500ms) jsou v praxi někdy
považovány za nepoužitelné – především při použití softwaru pro živý výstup před
publikem. Moje aplikace však počítá s celkovým zpožděním v rozmezí 150-300ms a
měla by tedy (v tomto ohledu) uspokojit i ty nejnáročnější uživatele. Míra zpoždění
ovšem závisí na operačním systému a rychlosti počítače. Obrázek 3 vystihuje zrovna
popsanou metodu.

Notifikace o zpracování bufferu.
Zpravidla event nebo callback funkce.
Je potřeba dodat nová data.

Data ze
souboru

Výstup
Příprava dat do
bufferu pro
DSP

Zvuková
karta

Akce zvenčí

Změna na výstupu
nastává zdánlivě
okamžitě bez
zpoždění, protože
buffer je dostatečně
malý.

Zpracování
signálu

Probíhá paralelně

Data jsou zpracována

Obrázek 3: Zpracování signálu v reálném čase - představa.
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3.2 Vizualizace
Vizualizace je pro uživatele aplikace důležitá, protože poskytuje informace o
právě zpracovávaném signálu a při mixování dvou nahrávek může pomoci sladit obě
skladby dohromady. Pro tento účel jsem použil VU-metr (Volume Unit meter), který
slouží k zobrazení momentální skutečné intenzity signálu a dále spektrograf, který
zobrazuje informace o hlasitosti jednotlivých frekvenčních složek tohoto signálu
v jednotkách dB. Implementace VU-metru je velice jednoduchá a pro získání výsledků
se používá následující postup. Nechť X je právě zpracovávaný rámec velikosti n a
nechť xi je sample na místě i-1 v X, pak hodnota VU-metru yvu pro X se spočítá jako:

2
yvu =

1
×
n

n−1

∑

xi2

i=0

To není nic jiného než kvadratický průměr daného rámce X. Dle [2,8] je toto
vhodná metoda k detekci dočasné změny energie zvuku. U spektrografu jsem využil
Diskrétní Fourierovu Transformaci za použití algoritmu FFT [2]. Nejdříve se použije
FFT na zpracovávaný rámec X, tedy Y=FFT(X). Pak se spočítá magnituda M s pomocí
prvních n + 1 hodnot (protože právě ty obsahují informaci o frekvencích daného rámce)
2

a nakonec se M znormalizuje na délku FFT, tedy

abs(M[i])
=
Mnorm[i] =
n×2

2

2

ReálníČást(M[i]) + ImaginárníČást(M[i])
n×2

2

Nechť SF je samplovací frekvence signálu v datovém rámci X, pak je podle [2]
20 × log10(Mnorm[i]) hodnota v dB příslušící frekvenci SF × i, protože Mnorm obsahuje
n

informace o frekvencích od 0 do SF. V programu nás vzhledem k možnostem lidského
2

ucha zajímají pouze frekvence od 0 do 16KHz. Spektrograf, který používá můj
program, je schopen zobrazit až 200 hodnot, což je samozřejmě méně, než kolik
frekvencí máme k dispozici. Tento problém jsem vyřešil tak, že zjistím, kolik frekvencí
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připadá na jedno pásmo Spektrografu a následně spočítám aritmetický průměr těchto
hodnot.
Počas vývoje aplikace jsem na zobrazování spektra použil také jinou metodu.
Princip spočíval v tom, že jsem na vstupní signál aplikoval několik band pass filtrů a na
získané hodnoty jsem aplikoval metodu popsanou u VU-metru. Kvůli přesnosti a
rychlosti jsem se však nakonec rozhodl pro FFT. Na následujících obrázcích jsou vidět
dosažené výsledky uvedenými metodami, které jsem použil.

Obrázek 4: 14 sekund zvukového mono signálu. „B.B.King – Why I sing the blues“

Obrázek 5: Volume Unit hodnoty signálu z obr. 4
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Obrázek 6: Spektrum signálu z obr. 4 v čase

3.3 Filtry
3.3.1 Pasivní filtry
Pro implementaci pasivních filtrů jsem zvolil jednopólové rekurzivní filtry. Jedná
o velice jednoduchou, ale poměrně efektivní metodu. V zásadě jde o emulaci
jednoduchého analogového filtru. Používané parametry těchto filtrů se nejdříve podle
[2] spočítají jako:
a0 = 1 − x
b1 = x
pro low pass filtr a pro high pass filtr jako:

a0 =

(1 + x)

2
− (1 + x)
a1 =
2
b1 = x
kde x je hlavní ladící parametr těchto filtrů. Výstupní signál je spočítán podle
ylpf(n) = a0 × x(n) + b1 × y(n − 1)
yhpf(n) = a0 × x(n) + a1 × x(n − 1) + b1 × y(n − 1)
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kde x(n) je právě zpracovávaný sample, x(n-1) je originální sample, který předcházel
samplu x(n) a y(n-1) je již zpracovaný sample x(n-1). Z následujících obrázků jsou
vidět vlastnosti těchto filtrů a zdůrazňují zásadní význam parametru x. V aplikaci se
používá parametr x nastavený na hodnotu 0.85, protože jsem požadoval, aby potlačení
nebylo úplné.

Obrázek 7: Spektra jednotlivých rámců originálního signálu.

Obrázek 8: Spektra po použití jednopólového low pass filtru s parametrem x nastaveným na hodnotu
0,35. Z obrázku je patrné mírné potlačení výšek.
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Obrázek 9: Spektra po použití jednopólového low pass filtru s parametrem x nastaveným na hodnotu
0,85. Z obrázku jasně vyplývá, že potlačení výšek je mnohem výraznější než v předchozím případě.

Obrázek 10: Spektra po použití jednopólového low pass filtru s parametrem x nastaveným na hodnotu
0,99. Z obrázku je patrné téměř úplné potlačení výšek.
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Obrázek 11: Spektra po použití jednopólového high pass filtru s parametrem x nastaveným na hodnotu
0,10. Z obrázku je patrné mírné potlačení hloubek.

Obrázek 12: Spektra po použití jednopólového high pass filtru s parametrem x nastaveným na hodnotu
0,50. Z obrázku vyplývá mírné potlačení hloubek a fakt, že v případě high pass filtru nehraje parametr x
tak významnou roli jako v případě low pass filtru.
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Obrázek 13: I po změně parametru x jsou výsledné spektra velice podobné.

3.3.2 Aktivní filtry
Filtry, které jsem použil pro implementaci aktivních (tedy nastavitelných) filtrů,
jsou Besselovy IIR (Infinite Impulse Response) filry čtvrtého a osmého řádu (4. řád pro
high a low pass, 8. řád pro band pass). Volba řádu přesně odpovídá požadavkům
aplikace, tedy je relativně efektivní vzhledem k výpočtu, nicméně co možná nejlepší
vzhledem ke kvalitě reprodukce. Parametry filtrů byly navrženy Tuem a Kenem
Andersen. Pro zájímavost uvedu, že návrh Besselových IIR filtrů je velice dobře
popsán v [10]. Výstupní signál se počítá standardně podle definice [8] jako:
x(n)
+ x(n − 8) +
g
+ a0 × (x(n − 7) + x(n − 1)) + a1 × (x(n − 6) + x(n − 2)) +
y8řád(n) =

+ a2 × (x(n − 5) + x(n − 3)) + a3 × x(n − 4) +
+ b1 × y(n − 8) + b2 × y(n − 7) + b3 × y(n − 6) + b4 × y(n − 5) +
+ b5 × y(n − 4) + b6 × y(n − 3) + b7 × y(n − 2) + b8 × y(n − 1)
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Výstupní signál pro druhý a čtvrtý řád se počítá analogicky. DSP pro aktivní filtry
probíhá způsobem naznačeným na obrázku 14. Signál je nejdříve rozdělen na tři složky
podle pásma, které jim náleží, následně je každá složka zvlášť vynásobená svým
koeficientem
HPF(x(n)) × g1

(ten

je

zesílení
nastaven

uživatelem) a nakonec
x(n)

BPF(x(n)) × g2

∑

y(n)

jsou všechny tři složky
sečteny

a

tím

rekonstruován

LPF(x(n)) × g3

upravený

Obrázek 14: Princip fungování aktivních filtrů v mé aplikaci. Signál je
rozdělen na složky, provede se zesílení nebo potlačení a výsledné složky
se sečtou.

je
nový

signál.

Hodnoty které můžou
nabývat

koeficienty

jsou navrženy na základě testů v rámci vývoje aplikace. Pro koeficienty g1 a g2 je to
interval <0,4> a pro koeficient g3 je to interval <0,2> a g1,g2,g3∈R. Nižší interval pro
parametr g3 byl zvolen, protože s použitím vyšších hodnot již docházelo
k nepříjemným přebuzením basů. Následující obrázky ukazují charakteristiky filtrů
s použitými Besselovými parametry.

Obrázek 15: Signál před aplikací filtrů
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Obrázek 16: Bessel. Low pass filtr čtvrtého řádu. Dochází k téměř perfektnímu filtrování již při čtvrtém
řádu.

Obrázek 17: Bessel. Band pass filtr osmého řádu. Opět jsou vidět výborné charakteristiky těchto filtrů.
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Obrázek 18: Bessel. High pass filtr čtvrtého řádu.

Existuji samozřejmě i jiné filtry. V praxi jsou ještě oblíbené zejména Butterworth
a Chebyshev filtry [2,13]. Já jsem zvolil jednopólové filtry z důvodu jejich jednoduché
implementace a Besselove filtry jsem zvolil kvůli jejich výborným vlastnostem a také
na základě doporučení několika DSP inženýrů.

3.4 Echo
Efekt echo je velice oblíbený a také užitečný efekt. Užitečný zejména proto, že
slouží jako základ pro celou řadu dalších efektů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl
implementovat tři různé typy echa. Základní echo je založeno na struktuře, která se
v literatuře nazývá FIR Comb filter [2,8]. Jeho princip je velice jednoduchý. Výstupní
signál se spočítá jako:
y(n) = x(n) + g × x(n − M)
kde g je opět koeficient zesílení a M je délka požadovaného zpoždění (je to tedy
nastavitelný parametr). Je vidět, že se signálem se neděje nic jiného, než že se postupně
přičítávají frakce již přehraných samplů.
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Obrázek 19: Použité FIR echo - představa

Druhý druh echa, který jsem implementoval, je založen na IIR Comb [2,8]
struktuře. Je velice podobný předchozímu echu. Výstupní signál se počítá podle:
y(n) = c × x(n) + g × y(n − M)
Z rovnic je zřejmé, že může dojít ke značnému zesílení signálu, a proto je potřeba
ho v některých případech korigovat parametrem c. Toto zesílení bývá v praxi zpravidla
nežádoucí. Já jsem se ovšem rozhodl neodstranit ho zcela a nechat uživateli možnost
použít jej ke generování nových originálních efektů.
Jednoho z nich je možné dosáhnout například tak, že se při zpoždění nastaveném
na 100-400ms podle potřeby nechá signál na chvíli zesilovat nasavením parametru g na
hodnotu 1 a když to bude vyžadováno, tak se opět dosáhne originálního signálu
postupným snižováním parametru M (samozřejmě s g < 1, aby nedocházelo k dalšímu
zesílení).
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Obrázek 20: Použité IIR echo - představa

Poslední varianta echa je založena na struktuře Universal Comb filter [8] a jde o
kombinaci předchozích dvou variant. U tohoto efektu je možné nastavovat 4 parametry:
Feedback, Feedforward, Blend a Delay. Výstupní signál je spočítán pomocí rekurzivní
rovnice:
y(n) = FF × D(M) + BL × (x(n) + FB × D(M))
kde
D(M) = x(n − M) + FB × D(M − 1)
Připomínám, že při nějakých konfiguracích lze dosáhnout i jiného efektu než
echa. Například pro Delay < 50ms a parametry nastaveny na FF=0, BL=1 a s FB mezi
<0,1> se dosáhne efektu Slapback [8,11].

Obrázek 21: Originální signál před aplikací použitého UNI echa
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Obrázek 22: Ukázka nového efektu dosaženého pomocí použitého UNI echa.

3.5 Vibrato
Vibrato je jeden s řady efektů který používá echo jako svou součást. Princip
tohoto efektu je založen na velice malém zpoždění a nízkofrekvenčním oscilátoru
pomocí kterého je toto zpoždění měněno (Na podobném principu funguje také efekt
Tremolo). Tento efekt má dva nastavitelné parametry - frekvence oscilátoru a velikost
zpoždění (delay). Parametry se volí v rozsahu od 5 do 10ms a od 5 do 10Hz [8]. Nechť
funkce f(x) představuje dolní celou část čísla x. Výpočet signálu probíhá následovně:
y(n) = D(f(z) + 1) + (1 − z + f(z)) × D(f(z)) − (1 − z + f(z)) × y(n − 1)
kde
z = 1 + d + d × sin(freq × 2 × π× N)
D(i) = x(n − i)
kde N je počet samplů v zpracovávaném okénku X (viz začátek kapitoly 2), freq je
parametr frekvence a d je velikost zpoždění.
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Obrázek 23: Vibrato - představa

3.6 Vocoder
Tento efekt používá pokročilejší algoritmy a techniky DSP, protože se
v algoritmu využívá reprezentace zvuku v dvourozměrném prostoru Čas × Frekvence,
tedy využívá se tzv. okénkování neboli windowing na transformaci do dvourozměrného
prostoru (tento krok se nazývá analýza), ve kterém pak probíhá DSP a následně je
signál rekonstruován pomocí techniky Overlap-Add (syntéza) [2,8]. Této metody se
využívá také při jedné z implementací efektu natahování v čase a změny výšky tónu
(Time stretching, Pitch Shifting). Princip tohoto algoritmu je založen na tom, že před
rekonstrukcí je vynulovaná fáze, což má za následek to, že celý zpracovávaný signál
bude mít stejnou výšku tónu. Jinak řečeno: Snaží se, aby byl zpracovávaný signál
periodický a to má podle [8] za následek to, že různé náhodné části jsou zkonvertovány
do takových zvuků, které znějí roboticky. V každém kroku algoritmu (tedy u právě
zpracovávaného okna X) jsou provedeny tyto operace: vstupní signál nejdříve
vynásobíme hanningovým [12] (pozor – nikoliv hammingovým) oknem X = X × whann
, které je definováno [13] jako:
2πn ⎞⎞
w(n) = 0,5 × ⎛⎜1 − cos⎛⎜
⎟⎟
N
⎝
⎝ − 1⎠⎠
Na tento upravený signál použijeme FFT a spočteme magnitudu signálu, tedy
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abs(FFT(X)),
pak dochází k nulování fáze pomocí operace FFT_SHIFT („přehození půlek“ [13])
jako:
FFT_SHIFT(ReálníČást(abs(IFFT(X))))* whann
a nakonec je provedena syntéza pomocí overlap-add techniky [2,8]. Jen pro upřesnění
uvedu, že operátor * má v tomto případě význam součinu – nikoliv konvoluce, jak
někdy bývá v DSP zvykem.

Obrázek 24: Na obrázku jsou spektra originálního signálu v čase.

Obrázek 25: Robot s velmi vysokou frekvencí hlasu. Zajímavá je podobnost s novým efektem
dosaženým pomocí UNI echa. Tato konfigurace je velice náročná na výpočet v reálném čase.
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Obrázek 26: Robot s relativně nízkou frekvencí hlasu robota. Z obrázku je patrná periodizace signálu.

Obrázek 27: Nízká frekvence hlasu robota.
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4 Softwarové řešení, programová dokumentace
Program je napsán v jazyku C++, ve vývojovém prostředí Visual Studio
2003.NET. Pro tvorbu uživatelského rozhraní a vlastních ovládacích komponent jsem
zvolil Microsoft Foundation Class [3] knihovnu, konkrétně její vícevláknovou variantu,
protože program po celou dobu běhu multi-threadingu využívá. Pro dekódování
různých zvukových formátů je použita knihovna audiere ve verzi 1.9.4., která je
schopna dekódovat nejen všechny populární formáty jako mp3,ogg,mp2 nebo wav.
V kódu jsem se snažil dodržovat Maďarskou notaci. I když je celé uživatelské rozhraní
napsáno v MFC, tak jsem se určité části kódu snažil psát tak, aby nebyly závislé na
operačním systému a tudíž byly lehce portovatelné na jiný operační systém. Tyto části
jsou 2 základní rozhraní na práci se zvukem, jedna na práci se zvukovým hardware
(inicializace zvukové karty, nastavení, plnění bufferů atd.) a druhá, která slouží jako
DSP jádro. Toto DSP jádro je psáno tak, aby bylo lehce použitelné i v jiných
aplikacích, takže v podstatě funguje jako nezávislá knihovna. V dalším textu bude tato
část popsána více do detailu.
Některé části programu jsou napsány v assembleru z důvodu optimalizace
(hlavně kvůli použití SIMD instrukcí) a pro jejich pochopení je nutné tento jazyk
ovládat [1]. Proto je také v některých případech nutné zarovnávat proměnné na jejich
plnou délku za použití klíčových slov __delspec(align(n)) kde n je požadovaný počet
bajtů, na který se má v paměti zarovnávat.

4.1 Základní struktura
Složka, ze které se program spouští, má zatím velice jednoduchou strukturu.
Neobsahuje nic jiného než spouštěcí soubor programu, složku IMG, ve které jsou
uloženy bitmapy využívané v programu a soubor knihovny na dekódování hudebních
souborů audiere.dll. Program se skládá ze 7 hlavních oken (4xPřehrávač, 1xVstup na
mikrofon, 1xMixážní pult a control panel) a všechny tyto okna běží po spuštění
v separátních (GUI) threadech. Tyto thready jsou vytvořeny a následně spuštěny třídou
CmyApp, která se nachází v souborech gsdj.cpp a gsdj.h. Protože přehrávače potřebují
v rámci běhu předávat data mixeru, bylo nutné předejít chybám typu access violation
nebo race condition. Pro moje účely se hodil mechanismus používající kritické sekce,
konkrétně třída CcriticalSection, která je k dispozici v MFC. V dalších případech je
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aplikace navržena tak, aby nebylo potřeba tyto věci řešit, tedy aby se další data
nesdílela nebo komunikace probíhala jenom jedním směrem. Základní struktura
programu a řídící třídy jsou vidět na následujícím obrázku.
Přehrávač A
CPlayA

Mixážní pult

Přehrávač B
CPlayA

CMixer
Přehrávač C
CPlayA

Přehrávač D
CPlayA

Control panel

Vstup mikrofonu
CMicIn

CMainWnd

CPlayerThread

CMixerThread

CMicInThread

Spuštění aplikace a
vytvoření threadů
CMyApp
Obrázek 28: Základní struktura programu. Řídící třídy.

Podle doporučení v [3] jsou řídící třídy CMixer, CPlayA a CMicIn zapouzdřeny
do takzvaných GUI (Graphical User Interface) thread tříd (CNazevThread), které dědí
vlastnosti od systémové třídy CWinThread. Hlavní třída CMyApp na začátku vytvoří
tyto GUI thread instance a skutečné řídící třídy jsou vytvořeny teprve v těchto
instancích. Hlavním důvodem takovéhoto řešení bylo zachovat kvalitu reprodukce, tedy
aby každý kanál měl svůj prostor k dispozici a nezpůsobil tak nestabilitu při přehrávání
u jiného kanálu. Myslím si, že multithreading je u těchto typů aplikací (pracujících
s více kanály v reálnem čase) zcela zásadní.

4.2 Zpracování zvuku – hardware
K práci se zvukovou kartou se využívá Low Level API, které umožňuje práci se
zvukovou kartou na nejnižší možné úrovni (nepočítám-li kernel streaming). Toto API
funguje tak, že se nejdříve inicializuje hardware podle požadovaných parametrů
(vzorkovací frekvence, počet bitů na sample, atp.) a určí se mechanismus, který bude
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sloužit jako notifikace o stavu bufferů. Dále je potřeba nastartovat playback (vložením
dat do zvukové karty) a dále se API samo stará o to, aby nám dalo vědět, když je buffer
připraven k opětovnému naplnění daty. Asi nejpoužívanější mechanismy jsou události,
zprávy a callback funkce. To, jak toto API (fukce začínající prefixem WaveOut)
funguje, je podrobně vysvětleno v MSDN dokumentaci. Je důležité vědět, že je nutné,
aby byla do projektu přilinkována knihovna winmm.lib. To je možné provést buď
nastavením ve VS2003 ve vlastnostech projektu, nebo jednoduše použitím direktivy
#pragma comment(lib,”winmm.lib”).
O práci se zvukovou kartou se v programu starají 2 třídy z jmenného prostoru
GS_SNDLIB. Jsou to třídy soundIn a soundOut. Jak název napovídá, třída soundIn se
stará o vstup zvuku zvenčí (v mém případě mikrofon) a třída soundOut se stará o
samotné vkládání dat do bufferu karty. Jejich interface se podobá (liší se pouze
funkcemy AddBuffer respektive PlayBuffer) a je velice jednoduchý. Tyto třídy
podporují dvě výše uvedené metody notifikace. Jsou to notifikace pomocí zpráv
(Messaging) a dále pak pomocí callback funkce. V prvním případě je nutné pro
inicializaci zavolat funkci:
bool Init( void * dwCallback, const SoundFormat & sf );

a jako první parametr je pořeba předat jí ukazatel na funkci, která se zavolá po přehrání
momentálně zpracovávaného bufferu. Prototyp této funkce musí vypadat následovně:
void CALLBACK waveOutProc(
HWAVEOUT hwo,
UINT uMsg,
DWORD dwInstance,
DWORD dwParam1,
DWORD dwParam2
);

Druhý parametr je jednoduchá struktura definovaná v souboru SoundFormat.h. Slouží
k předání inicializačních informací, tedy jaká bude požadovaná vzorkovací frekvence,
počet kanálů a velikost samplů v bitech. V druhém případě, kdy je vyžadována
notifikace pomocí zpráv, se zavolá přetížená varianta funkce Init:
bool Init( HWND hWin, const SoundFormat & sf );
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Jako první parametr je nutné jí předat handle na okno, které chceme, aby bylo
notifikováno po přehrání bufferu. Pro použití v mé aplikaci se hodí tato druhá varianta
víc, jelikož okna, která vytvářím, mají jako předka třídu CWnd. Co se týče rychlosti,
nemyslím si, že by šlo o nějaký markantní rozdíl mezi použitím těchto dvou metod.
Problém u použití varianty používající callback funkce může nastat zejména při více
vláknových aplikacích, protože tato funkce musí být definována jako statická. MFC
tento problém řeší sama, pokud je ve vlastnostech projektu nastavena její multithreadingová varianta.
Když je zvuková karta řádně inicializovaná (funkce Init vrátila true) je všechno
připraveno na přehrávání. Notifikační mechanismus se rozběhne po prvním vložení
bufferu (v našem případě 2 buffery, protože používáme metodu double bufferingu) a
dále probíhá plnění bufferu výhradně při zpracování systémové zprávy WOM_DONE
naším oknem nebo callback funkcí. Nastartování notifikačního mechanismu a
doplňování dat k reprodukci se provádí zavoláním funkce:
bool PlayBuffer( WAVEHDR * hdr );

WAVEHDR je struktura, která drží informace o přehrávaných datech. Asi
nejzajímavější položka v této struktuře je ukazatel lpData v kterém se nachází data
určena k reprodukci. Data jsou ve formátu big endian jak je tomu u souborů .wav
zvykem. Alternativa k této funkci ve třídě soundIn je funkce:
bool AddBuffer( WAVEHDR * hdr );

Ta naopak dává buffer který dostala jako parametr k dispozici systému, protože je
potřeba ho naplnit daty zvenčí. Zpracování těchto dat probíhá při zpracování systémové
zprávy WIM_DATA. Po zavolání funkce AddBuffer je nutné nastartovat nahrávání
zavoláním funkce Start(). Všechny funkce v třídách soundIn a soundOut vracejí true při
úspěchu a false v ostatních případech.

4.3 DSP jádro
DSP jádro je tvořeno třídami které začínají prefixem CFx a jsou definovány ve
stejně pojmenovaných souborech. Dbal jsem na to aby všechny třídy byli bezpečné pro
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použití s více vlákny, žádná data tedy nejsou sdílena což má za následek o něco větší
paměťové nároky. Veškerá funkčnost je zapouzdřena do třídy CFxGZE_DAFX a
uživatel knihovny by měl používat jenom ji.

4.3.1 Návod na používání třídy CFxGZE_DAFX
Jako první krok je potřeba přidat k projektu hlavičkový soubor příkazem
#include “CFxGZE_DAFX.h”. Konstruktor této třídy nemá žádné parametry takže stačí
aby byla standardním způsobem vytvořena její instance. Doporučuji vytvářet instance
dynamicky. Samozřejmě je také možné použít třídu auto_ptr<>, která je součástí STL
(Standard Template Library). Po vytvoření jsou všechny efekty automaticky vypnuty,
takže i po zavolání funkce která se stará o zpracování signálu bude zachován originální
(nezměněný) signál. Další krok, který by měl následovat po vytvoření je inicializace
velikosti rámce zavoláním členské funkce
void SetFrameSize(size_t s);

Není li tato funkce zavolána před použitím knihovny, je velikost rámce nastavena na
hodnotu 4KB (4096B) automaticky. Dále je již možné začít zpracovávat signál. Aby
došlo ke korektnímu zpracování dat, je nutné zavolat 3 základní členské funkce
v následujícím pořadí:
FxInitFrame((LPSTR)audio_data);
FxDoDSP();
FxDeInitFrame((LPSTR)audio_data);

Kde audio_data jsou audio data se samplem o velikosti 16bitů a obsahují dva
kanály (levý a pravý) ve formátu big endian. Nejedná se tedy o nic jiného než o samply
uložené podle standardu .wav souboru (které byly dekódované například z .mp3 nebo
.ogg souboru). Funkce FxInitFrame připraví data pro interní použití knihovnou.
Funkce FxDoDSP provede zpracování signálu na určených datech a funkce
FxDeInitFrame následně zapíše zpracovaná data zpátky do paměti zadané

uživatelem. Jakékoliv nastavení parametrů knihovny probíhá mezi voláním funkcí
FxInitFrame a FxDoDSP. Jakékoliv získávání dat (například VU hodnotu nebo

spektrum rámce) od knihovny probíhá mezi voláním funkcí FxDoDSP a
FxDeInitFrame.
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Každý efekt, který knihovna podporuje, je kdykoliv po vytvoření její instance
možno zapnout nebo vypnout zavoláním příslušné funkce FxEnaNazev_efektu()
(Enable – zapnout) nebo FxDisNazev_efektu() (Disable – vypnout). Aktuální stav
efektu se zjistí pomocí funkce FxStateNazev_efektu(). V aktuální verzi jsou
podporovány tyto efekty:
o

HPF_simp
o Jednopólový high pass filtr.

o

LPF_simp
o Jednopólový low pass filtr

o

HPF_bessel
o Besselův high pass filtr čtvrtého řádu s propustností frekvencí nad 4kHz

o

MPF_bessel
o Besselův band pass filtr osmého řádu s propustností frekvencí 600-4000Hz

o

LPF_bessel
o Besselův low pass filtr čtvrtého řádu s propustností frekvencí pod 600Hz

o

ECHO_iir
o Echo založené na IIR Comb struktuře

o

ECHO_fir
o Echo založené na FIR Comb struktuře

o

ECHO_uni
o Echo založené na Universal Comb struktuře

o

Robotizer
o Vocoder nebo robotizer (Vocoder je totiž obecný nazev pro enkodér hlasu)

o

Vibrato
o Efekt vibrato

o

Visualization
o Slouží k zapnutí nebo vypnutí výpočtů nutných pro vizualizaci

o

Reverse
o Slouží k zapnutí nebo vypnutí reverzního přehrávání rámců

o

Saturation
o Slouží k zapnutí nebo vypnutí saturace

o

Enhancement
o Slouží k zapnutí nebo vypnutí oživení sterea
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Knihovna také definuje funkce na nastavování parametrů všech efektů nebo
funkce sloužící k její interním nastavením. Další funkce slouží pro získávání dat.
Všechny tyto funkce a jejich význam jsou následující:
o

void
o

o

o

o

o

o

o

o

o

FxSetEchoDelay(unsigned int d);

Funkce nastaví velikost zpoždění u právě používaného echa (tedy u kterého
FxState má hodnotu true)

void
o

FxSetEchoBL(float g);

Funkce nastavuje parametr blend u echa typu UNI.

void
o

FxSetEchoFB(float g);

Funkce nastavuje parametr feedback u echa typu UNI.

void
o

FxSetEchoFF(float g);

Funkce nastavuje parametr feedforward u echa typu UNI.

void
o

FxSetEchoGain(float g);

Funkce nastavuje parametr zesílení u echa typu FIR a IIR.

void
o

SetRobotFreq(int fq);

Funkce nastaví hlavní parametr frekvence hlasu robota. Parametr může být
hodnota z intervalu <150,999>.

void
o

SetCrossVolume(float vol);

Funkce nastaví hlavní parametr hlasitosti, která slouží pro použití s cross
faderem. Parametr může být hodnota z intervalu <0,1>, kde při nastavení na 0 je
hlasitost zcela ztlumena.

void
o

SetMainVolume(float vol);

Funkce nastaví hlavní parametr hlasitosti. Parametr může být hodnota
z intervalu <0,1>, kde při nastavení na 0 je hlasitost zcela ztlumena.

void
o

o

Funkce nastaví parametry g1, g2 a g3 (viz. předchozí kapitola) u Besselových
aktivních filtrů.

void
o

SetBesselVolume(float volLow, float volMid, float volHi);

FxSetVibratoFq(unsigned int fq);

Funkce nastaví frekvenci oscilátoru u efektu vibrato. Parametr je dle doporučení
v [8] volen z intervalu <5,17> a představuje hodnotu frekvence v Hz.
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o

void
o

o

o

FxGetFreqs(deque<float> & res);

Funkce zapíše do parametru res všechny získané frekvence z právě
zpracovaného rámce od 0 do 16KHz.

short FxFrameAvgL();
o

o

Funkce nastaví velikost zpoždění u efektu vibrato. První parametr je hodnota
zpoždění v milisekundách z intervalu <5,10> a druhý parametr je vzorkovací
frekvence zpracovávaného rámce. Ten slouží na přesný výpočet doby dl
v samplech.

void
o

FxSetVibratoDl(float dl, unsigned int fs=44100);

Funkce vrátí VU hodnotu pro levý kanál v právě zpracovaném rámci.

short FxFrameAvgR();
o

Funkce vrátí VU hodnotu pro pravý kanál v právě zpracovaném rámci.

Na závěr této podkapitoly uvedu pro ujasnění příklad toho, jak se tato knihovna
používá (jedná se o mírně upravený kód z třídy CPlayA – tedy hlavní třídy okna
přehrávače). V rámci DSP cyklu se nastavují pouze tři parametry. Všechno ostatní je
řízeno (zapínaní nebo vypínání efektů atp.) mimo tento cyklus.
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//…kdekoliv v kódu – Zpracování události tlačítka
switch( wParam ){
case LPF_WPAR:
if( audio_fx->FxStateLPF_simp() )
audio_fx->FxDisLPF_simp();
else
audio_fx->FxEnaLPF_simp();
//…
}
//…kdekoliv v kódu - Inicializace velikosti rámce na 4KB
#define FRAME_SIZE 4096
//…
audio_fx->SetFrameSize(FRAME_SIZE);
//DSP cyklus. Po rámcích přejdi data (uložená v big endian formátu)
for(unsigned int frame_pos = 0;
frame_pos < my_data->dwBufferLength;
frame_pos += (FRAME_SIZE * 4))
{
//Připrav rámec k zpracování
audio_fx->FxInitFrame(my_data->lpData + frame_pos));
//Úsek nastavení parametrů
audio_fx->SetBesselVolume(volBesselLow,volBesselMid,volBesselHi);
audio_fx->SetMainVolume(VolumeOut);
audio_fx->SetCrossVolume(VolumeOutCrossFader);
//Zpracuj signál
audio_fx->FxDoDSP();

}

//Je li vyžadována vizualizace, získej data
if( audio_fx->FxStateVisualization() ){
VU_L_cur_pos = audio_fx->FxFrameAvgL();
VU_R_cur_pos = audio_fx->FxFrameAvgR();
audio_fx->FxGetFreqs(m_FFTSpectrumData);
}
//Zapiš zpracovaná data
audio_fx->FxDeInitFrame(my_data->lpData + frame_pos));
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4.3.2 Vnitřní struktura
Následující diagram ukazuje některé operace knihovny a relace mezi bázovými
třídami efektů.

Obrázek 29: Některé vlastnosti knihovny a interface efektů.

Jako základ pro všechny efekty slouží třída CFxBase, která se dále rozděluje na
dva potomky CFxFrame a CFxSimple. Třída CFxFrame slouží jako bázová třída
(interface) pro efekty, které provádějí zpracování signálu po rámcích (frame-by-frame)
a třída CFxSimple slouží jako bázová třída (interface) pro efekty, které zpracovávají
signál po samplech (sample-by-sample). Všechny třídy efektů by jako předka měly
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používat právě jednu z těchto dvou tříd. Slovíčko právě je v tomto případě velice
důležité. Některé efekty (například UNI echo optimalizované SSE instrukcemi) totiž
můžou mýt chování takové, že by se jeho třídě mohlo hodit dědit od obou těchto tříd
zároveň. Takové řešení je sice možné nicméně zásadně nedoporučované v literatuře (i
přesto, že je například velice správně použité u proudů v STL [15]). Řešení tohoto typu
se nazývá smrtelný diamant (deadly diamond of death) a je možné se o něm dočíst v
[14].
Třída CFxBase implementuje základní funkce pro transformace samplů do čísel
s desetinnou čárkou a zpátky (ShortTransform, FloatTransform), funkci pro
opravení clippingu (viz. předchozí kapitola) a dále definuje základní interface pro svoje
potomky:
o

void

Funkce pro inicializaci efektu.

o
o

void

FxDeInit();

Funkce pro de-inicializaci efektu.

o
o

FxInit();

void

FxReInit();

Funkce pro re-inicializaci efektu.

o

Potomci třídy CFxBase definují základní interface pro třídy efektů. Jsou to dvě
varianty funkce FxAction, jedna určená na mono a druhá na stereo signál. Třída
CFxFrame dále implementuje funkce SetFrameSize a GetFrameSize, které nastaví
aktuální velikost rámce na požadovanou hodnotu respektive vrátí aktuální velikost
rámce.
Následující diagramy ukazují, jak jsou implementovány třídy filtrů, třídy všech
efektů echo a třída efektu Vibrato. Protože třída CEffectBessel se stará o počítání IIR
filtrů obecně (tedy nezávisle na parametrech) a ve skutečnosti implementuje i řády,
které momentálně aplikací nejsou využívány, zvolil jsem kompozici této třídy do tříd
konkrétních filtrů. Pro efekty echo je vytvořena speciální bázová třída, která definuje
jeho základní vlastnosti. Takovéto řešení jsem zvolil proto, protože předpokládám, že
efektů založených na echu v knihovně časem přibude.
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Obrázek 30: Diagram implementace filtrů. Třída CEffectBessel implementuje počítání IIR filtru obecně.
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Obrázek 31: Diagram implementace efektů echo. CFxEchoBase definuje společné vlastnosti echo
efektů.

Poslední diagram v této kapitole ukazuje implementaci efektů, které
zpracovávají signál po rámcích. Zpravidla se jedná o více sofistikovanější algoritmy,
protože velice často ke své činnosti využívají Rychlou Fourierovu Transformaci,
Konvoluci, Windowing, Interpolaci a jiné [2,16]. K vykonání FFT se momentálně
využívá její méně známá, volně šiřitelná implementace, nicméně v příštích verzích
bych chtěl integrovat výkonnou knihovnu jako fftss nebo fftw.
V aktuální verzi knihovny je implementováno několik efektů zpracovávajících
signál po rámcích. Jsou to všechny základní druhy Echa, Robotizer a PitchShift.
Poslední jmenovaný ovšem zatím není tak výkonný, aby ho bylo možné použít pro
zpracování v reálném čase, a proto ho uvádím jenom pro úplnost.
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Obrázek 32: Efekty zpracovávající signál po rámcích. Využívá se klasických DSP metod jako
windowing nebo overlap-add [2].

4.3.3 Přidávání efektů
Třída CFxGZE_DAFX samozřejmě umožňuje svému uživateli přidání efektu.
Z venku (tedy mimo tuto třídu) je možné do DSP cyklu vložit vlastní efekty pomocí
abstraktní třídy FxOutFunktor, která je definovaná v souboru CFxGZE_DAFX.h.
Uživatel si nejdříve musí vytvořit objekt svého efektu a následně ho přidat (ubrat) do
(z) DSP cyklu. Tento objekt musí být potomkem třídy FxOutFunktor a musí
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implementovat operátor (). Následující kus kódu demonstruje vytvoření uživatelského
efektu a jeho následnou režii. Vytvořený ukázkový efekt nedělá nic jiného, než že zcela
ztlumí levý i pravý kanál. Signál zpracovává rámec po rámci. Pro rozlišení toho, jestli
efekt zpracovává signál sample po samplu nebo rámec po rámci, slouží enumerátor
USER_FX_TYPE, jehož členy jsou
o

FX_TYPE_FRAME


o

efekt bude vykonán v části pro frame-by-frame efekty

FX_TYPE_SIMPLE


efekt bude vykonán v části pro sample-by-sample efekty

//Ukázka uživatelského efektu
//Deklarace třídy efektu
class user_test : public FxOutFunktor{
GZEFSAMPLE tmpl[4096], tmpr[4096];
void operator()(GZEFSAMPLE * left, GZEFSAMPLE * right){
for(int i=0; i<4096;i++){
this->tmpl[i] = left[i];
left[i]=0;
this->tmpr[i] = right[i];
right[i]=0;
}
}
}
//Někde v kódu .. vytvoření efektu
user_test * ut = new user_test();
//Někde v kódu .. přídání/odebrání efektu do/z knihovny
if( m_bUserTestState )
audio_fx->FxUserFxAdd((FxOutFunktor *)ut,FX_TYPE_FRAME);
else
audio_fx->FxUserFxRemove((FxOutFunktor *)ut);
//Někde v kódu .. odebrání všech efektu
if( m_bRemoveAllState )
audio_fx->FxUserFxRemoveAll();

Druhá možnost přidání efektu je jeho přímá implementace do třídy
CFxGZE_DAFX. To znamená vytvořit třídu, která bude potomkem jedné ze tříd
CFxSimple nebo CFxFrame a následně implementovat virtuální funkce rodičovské
třídy. Když je třída efektu vytvořena, je nutná kompozice tohoto efektu do třídy
CFxGZE_DAFX. To obnáší zajištění alokace a dealokace samotné instance efektu,
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implementování funkcí o zjištění a změnění stavu efektu a nakonec přidání tohoto
efektu do DSP cyklu. Jako příklad může posloužit kterýkoliv již implementovaný efekt.

4.3.4 Optimalizace pomocí SSE instrukcí
SSE instrukce, nebo obecně instrukce typu SIMD, jsou téměř ideální pro použití
v aplikaci, která zpracovává signál. Je to z důvodu, že se velice často vykonává stejná
operace na velkém množství dat stejných jednoduchých typů. Dalo by se dokonce říci,
že SSE sada byla vytvořena hlavně pro aplikace, které zpracovávají signál. V mém
DSP jádře je samozřejmě použití SSE instrukcí možné. Bázová třída CFxBase
poskytuje statickou funkci
static CPU_SET CpuCheck(),

která vrací enumerátor CPU_SET, díky kterému je možné zjistit, zda je rozšířená
instrukční sada podporována. Dále je už k implementaci potřeba pouze znalost
samotných SSE instrukcí, které jsou velice dobře popsány v [1]. Jako příklad této
optimalizace může posloužit například efekt echo typu FIR, který je v knihovně
implementován jak pomocí SSE tak standardně. Jeho funkce FxApply sama zajistí
použití optimalizované SSE verze, pokud je na daném procesoru tato sada
podporována.
Nakonec bych rád upozornil na fakt, že implementace pomocí SSE instrukcí
nemusí být nutně rychlejší než standardní implementace. Při špatném použití je
dokonce možné i to, že výsledný SSE kód bude pracovat pomaleji než kód napsaný
standardním způsobem. Špatné použití SSE instrukcí je takové, které moc často
zbytečně načítá data z paměti. Je velice důležité vědět, že z mých testů vyplývá
nepříjemné zjištění, že toto načtení je pomalejší než načtení do standardních registrů a
je třeba ho používat co nejméně. Obrázek 33 ukazuje odstrašující příklad použití SSE
instrukcí. Obrázek 34 ukazuje řešení tohoto problému, které já pokládám za mnohem
efektivnější. Jiný problém a jeho řešení už popíšu jenom slovně. Řekněme, že jsme
v situaci, kdy je nevyhnutelné načíst data z paměti do dvou SSE registrů. Označme tyto
data D1 a D2. Načteme-li nejdříve D2 do L2 cache procesoru a až pak načteme D1 a
D2 v tomto pořadí do SSE registrů, bude načítání mnohem efektivnější než pouhé
načtení D1 a D2 přímo do SSE registrů bez použití L2 cache na D2. Pro nahrání dat do

48

L2 cache používám v mém programu instrukci (pokud se do této situace dostanu)
prefetchnta.

Rámec X

x(n)

x(n-1)

x(n-2)

x(n-3)
op

Načte data z paměti do SSE
registru, následně načte
z paměti čtyři parametry do
různých
SSE
registrů.
Vstupní signál v registrech
vynásobí parametry p1– p4
a výsledek
prohásí
za
výstupní signál. Dále načte
nová data a všechny akce
opakuje.

p1

p1

p1

p1

p2

p2

p2

p2

p3

p3

p3

p3

p4

p4

p4

p4

Výstupní signál

Obrázek 33: Špatné použití SSE instrukcí.

Rámec X

p1

p2

p3

p4

x(n)

x(n-1)

x(n-2)

x(n-3)

Rotace v rámci registrů
Nejdřív se načtou všechny
parametry do jednoho
chráněného (je nutné
zajistit
že
v průběhu
zpracování rámce se do
něj nic nezapíše) SSE
registru. Pak se namísto
načítání
parametrů
v každém cyklu z paměti
pouze použije rotace. Dále
se z paměti do registrů
načítají
pouze
data
k zpracování.

op

p1

p1

p1

p1

p2

p2

p2

p2

p3

p3

p3

p3

p4

p4

p4

p4

Výstupní signál
Obrázek 34: Mnohem efektivnější řešení pomocí SSE instrukcí. Místo načítání z paměti se používá
pouze rotace SSE registrů.
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4.4 Popis funkčnosti programu
Jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly, po spuštění programu je vytvořena
instance třídy CMyApp a zavolána její členská funkce InitInstance, která se
postará o vytvoření dalších oken. Nejdříve je nastavena priorita našeho procesu na
úroveň high, tedy vyšší než standardně přidělená priorita systémem Windows. Dále je
vyvořena instance třídy CMainWindow, která zastupuje okno kontrolního panelu. Když
je vytvořeno okno kontrolního panelu, začnou se vyvářet další okna ve vlastních GUI
vláknech. Okna je potřeba z důvodu vláknové bezpečnosti vytvořit tak, aby okno
mixážního pultu bylo inicializováno až po vytvoření oken přehrávačů. Toho je docíleno
pomocí událostí (třída CEvent v MFC). Jako poslední se vyváří okno pro vstup signálu
z mikrofonu, tedy třída CMicIn. Když jsou všechna okna vytvořena, jsou ještě
samotným instancím předány informace, které jsou nutné k jejich činnosti. Instancím
tříd CMixer a CMainWnd jsou předány ukazatele na vytvořené instance oken
přehrávačů. Oknům přehrávačů jsou předány ukazatele na okno kontrolního panelu.
Nakonec se zavoláním funkce SetSpect každému přehrávači nastaví, který display
může využívat na vykreslování aktuálního spektra svého signálu a zároveň to, kterou
instanci třídy CCriticalSection k tomu má z důvodu bezpečnosti využívat. Dále je již
veškerá funkčnost programu řízena samotnými instancemi tříd hlavních oken. Ještě
dodám, že veškeré kreslení do oken probíhá za použití standardní windows knihovny
GDI+, kterou je nutné přilinkovat do projektu.

4.4.1 Třída CPlayA
Třída CPlayA (potomek třídy CWnd) je hlavní třídou přehrávače, tedy okna
sloužícího v mém programu na přehrávání audio dat získaných z některého z
podporovaných zvukových souborů. Toto okno také poskytuje ovládací prvky starající
se o základní kontrolu nad souborem (pozastavení, směr přehrávání, atd.). Tyto
ovládací prvky jsou tlačítka sloužící k základnímu ovládání (instance tříd
CGFX_Button a CButton) a jedna instance třídy CFader sloužící jako tahový
potenciometr pro nastavení rychlosti přehrávání. Dále jsou na okno vypisovány
případně vykreslovány informace o souboru jako čas, aktuální pozice v souboru a
hodnota VU metru (instance třídy CGFX_VU_meter). Obrázek 35 ukazuje toto okno
po vytvoření a popisuje některé jeho základní části z pohledu programátora.
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Posun v
souboru

Play

Pause

Stop

Eject

Exit

Instance třídy
CGFX_Button
Instance třídy
CGFX_VU_meter

ID3 Tagy

Instance třídy
CFader
konstruována
jako Long

Instance třídy
CButton

Obrázek 35: Okno přehrávače z pohledu programátora.

Konstruktor této třídy vytvoří samotné okno a jeho ovládací prvky. Načte do paměti
použité bitmapy a inicializuje privátní proměnné. Alokuje v paměti dva bazénky
(memory pool), které budou sloužit na ukládání audio dat a vytvoří jednu instanci třídy
CFxGZE_DAFX. Z důvodu rychlosti se v programu na alokování paměti pro audio
buffery používá systémová funkce HeapAlloc. Po vykonání konstruktoru této třídy je
již všechno připraveno na přehrávání a okno čeká na zprávy svých ovládacích prvků,
popřípadě na zprávy, které mu poslala jiná okna. To se týká hlavně okna mixážního
pultu (instance třídy CMixer), protože právě na něm se nachází většina ovládacích
prvků pro každý kanál. Okno přehrávače zpracovává následující zprávy.
Název zprávy

Obslužná funkce
void
OnDrawItem(

WM_DRAWITEM

int,
LPDRAWITEMSTRUCT
)

WM_PAINT

void
OnPaint()
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Popis
Standardní systémová zpráva. Je
zaslaná oknu přehrávače v případě,
že je potřeba překreslit bitmapu
některého z hlavních ovládacích
tlačítek (Play,Pause,Stop nebo
Eject).
Standardní systémová zpráva. K
jakémukoliv kreslení do okna
přehrávače by mělo docházet jenom
při zpracování této zprávy.

void
WM_DROPFILES

OnDropFiles(
HDROP hDropInfo)
void

WM_LBUTTONDOWN

OnLButtonDown(
UINT nFlags,
CPoint point)

ID_MAIN_EJECT

ID_MAIN_PLAY

ID_MAIN_STOP

ID_MAIN_PAUSE

ID_MAIN_EXIT

void
Eject()

void
Play()

void
Stop()

void
Pause()

void
Exit()
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Zpráva je zaslána oknu v případě,
že uživatel přesunul některý
z podporovaných souborů myší do
okna přehrávače (použil tzv.
Drag&Drop metodu). Následně je
cesta k tomuto souboru uložena do
paměti.
Zpráva je zaslána oknu, když na něj
uživatel klikne levým tlačítkem
myši. Při zpracování se zkontroluje
zda uživatel kliknul na část která
slouží pro posun v souboru a pokud
ano, je tato změna provedena.
Zpráva je zaslána oknu, když
uživatel klikne na tlačítko Eject. Při
zpracování je vytvořeno nové
vlákno, které zařídí otevření
standardního dialogu sloužícího
k otevírání souborů. Je li nějaký
soubor uživatelem vybrán, je cesta
k tomuto souboru uložena do
paměti.
Zpráva je zaslána oknu, když
uživatel klikne na tlačítko Play. Jeli
playlist
(fronta
souborů
k přehrávání) tohoto přehrávače
neprázdný, začne se přehrávat první
soubor, který je v něm uložen. To
znamená, že jsou inicializované
buffery a zvuková karta a tím je
vyvolána
zpráva
MM_WOM_OPEN.
Zpráva je zaslána oknu, když
uživatel klikne na tlačítko Stop.
Zvuková karta je de-inicializována
a tím je vyvolána zpráva
MM_WOM_DONE.
Zpráva je zaslána oknu, když
uživatel klikne na tlačítko Pause.
Probíhá li v čase doručení této
zprávy přehrávání, je pozastaveno.
V případě, že již pozastaveno bylo,
je přehrávání opět obnoveno.
V ostatních případech je zpráva
ignorována.
Zpráva je zaslána oknu, když
uživatel klikne na tlačítko Exit.
Toto okno je následně skryto
z obrazovky, nikoliv zcela zavřeno.

inline LRESULT
MM_WOM_DONE

OnWomDone(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

inline LRESULT
MM_WOM_OPEN

OnWomOpen(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

inline LRESULT
MM_WOM_CLOSE

OnWomClose(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_OUT_VOLUME_SET

OnOutVolSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_CROSS_OUT_VOLUME_SET

OnCrossOutVolSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
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Zpráva je zaslána oknu, když je
jeden z bufferů připraven na
naplnění novými daty. Nejdříve se
načtou nové data ze souboru a
následně je prováděno DSP za
pomocí CFxGZE_DAFX. V DSP
cyklu se inicializuje rámec, který se
bude zpracovávat, nastaví se
hlasitosti filtrů a celková hlasitost
kanálu a provede se DSP. Pokud je
zapnutá vizualizace, v separátním
pracovním vlákně se zajistí
vykreslení na okno přehrávače a na
okno mixážního pultu chráněné
kritickými sekcemi a pokračuje se
dalším rámcem. Nakonec jsou
zpracovaná data vložena do
zvukové karty.
Zpráva je zaslána oknu po
inicializaci zvukové karty. Při
zpracování se ze souboru načtou
ID3 tagy pokud je daný soubor
podporuje, následně jsou načtena
první data do bufferů a nakonec
jsou buffery vloženy do zvukové
karty.
Zpráva je zaslána oknu, když dojde
k zavření zvukové karty. To se děje
vždy po přehrání všech dat ze
zpracovávaného souboru. Pokud
není fronta souborů k přehrávání
prázdná, začne se přehrávat další
soubor. V opačném případě je
přehrávání ukončeno.
Zpráva je zaslána oknu mixážním
pultem a nastavuje hlasitost daného
kanálu. Požadovaná úroveň
hlasitosti je předána v parametru
wParam a její hodnota je z intervalu
<0,1>.
Stejný význam jako zpráva
MM_OUT_VOLUME_SET, ale
nastavuje druhý parametr hlasitosti,
který se používá na emulaci cross
faderu. Hodnota v wParam je
rovněž z intervalu <0,1>.

LRESULT
MM_OUT_CMD

OnOutCmd(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_BESSEL_LOW_SET

OnBesselLowSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_BESSEL_MID_SET

OnBesselMidSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BESSEL_HI_SET

OnBesselHiSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
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Zpráva je zaslána oknu jako reakce
na událost, která nastává na okně
mixážního pultu po kliknutí na
některé z tlačítek ovládající kanál
adresáta. Jsou to události
jednoduché, dochází tedy jenom ke
změně typu true/false
(zapnout/vypnout) jisté funkce DSP
knihovny. Identifikátor toho co se
má změnit je předán v parametru
wParam. Momentálně jsou
rozpoznávané tyto identifikátory:
o LPF_WPAR
 Jednopólový low pass filtr
o HPF_WPAR
 Jednopólový high pass filtr
o ECHO_UNI_WPAR
 Echo typu UNI
o ECHO_FIR_WPAR
 Echo typu FIR
o ECHO_IIR_WPAR
 Echo typu IIR
o ROBOT_WPAR
 Vocoder
o VIBRATO_WPAR
 Vibrato
o KILL_VIS_WPAR
 Vizualizace
o SATUR_WPAR
 Saturace
o ENHAC_WPAR
 Oživení sterea
Zpráva je zaslána oknu mixážním
pultem dojde li k změně
v nastavení instance třídy
CGFX_Pot (ovládací prvek
potenciometru), které byla
přidelena funkce nastavování
zesílení Bessel. Low pass filtru pro
toto okno. Úroveň zesílení
(potlačení) je předána v parametru
lParam a je z intervalu <0,2>.
Stejný význam jako zpráva
MM_BESSEL_LOW_SET ale
nastavuje úroveň zesílení
(potlačení) Bessel. Band pass filtru.
Hodnota parametru lParam je
z intervalu <0,4>.
Stejný význam jako zpráva
MM_BESSEL_MID_SET, ale
nastavuje se úroveň zesílení
(potlačení) Bessel. High pass filtru.

LRESULT
MM_PITCH_SHIFT_SET

OnPitchShiftSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_ROBOT_FQ_SET

OnRobotFqSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_ECHO_DL_SET

OnEchoDlSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_ECHO_G_SET

OnEchoGSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_ECHO_FF_SET

OnEchoFFSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_ECHO_FB_SET

OnEchoFBSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_ECHO_BL_SET

OnEchoBLSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
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Zpráva je zaslána oknu dojde-li ke
změně instance třídy CFader která
je umístněna na okně přehrávače a
slouží pro ovládání rychlosti
přehrávání. Hodnota úrovně
zrychlení je předána v parametru
wParam a její hodnota je z intervalu
<0,100>. Následně je převedena do
intervalu <0.8,1.2> při maximálním
zrychlení o 20% a do intervalu
<0.5,1.5> při maximálním
zrychlení o 50%.
Zpráva je zaslána oknu mixážním
pultem dojde li k změně
v nastavení instance třídy
CGFX_Pot (ovládací prvek
potenciometru), které byla
přidelena funkce nastavování
frekvence robota pro toto okno.
Frekvence je předána v parametru
lParam a je z intervalu <150,100).
Zpráva je zaslána oknu mixážním
pultem dojde li k změně
v nastavení instance třídy
CGFX_Pot (ovládací prvek
potenciometru), které byla
přidelena funkce nastavování doby
zpoždění v ms u všech efektů echo
pro toto okno. Hodnota je předána
v parametru lParam a je z intervalu
<1,4000> .
Stejný význam jako
MM_ECHO_DL_SET, ale
nastavuje parametr zesílení u efektů
FIR a IIR echo a jeho hodnota je
z intervalu <0,1>.
Stejný význam jako
MM_ECHO_G_SET, ale nastavuje
parametr feedforward u efektu UNI
echo a jeho hodnota je z intervalu
<0,1>.
Stejný význam jako
MM_ECHO_FF_SET, ale
nastavuje parametr feedback
u efektu UNI echo a jeho hodnota
je z intervalu <0,1>.
Stejný význam jako
MM_ECHO_FF_SET, ale
nastavuje parametr blend u efektu
UNI echo a jeho hodnota je
z intervalu <0,1>.

LRESULT
MM_VIBRATO_DL_SET

OnVibratoDlSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_VIBRATO_FQ_SET

OnVibratoFqSet(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

Stejný význam jako
MM_ECHO_FF_SET, ale
nastavuje velikost zpoždění v ms
u efektu Vibrato a jeho hodnota je
z intervalu <5,10>.
Stejný význam jako
MM_VIBRATO_DL_SET, ale
nastavuje hodnotu frekvence
oscilátoru u efektu Vibrato a jeho
hodnota je z intervalu <5,17>.

Zpráva je zaslána oknu pokud
uživatel klikne na tlačítko next na
LRESULT
okně přehrávače. Je li v playlistu
alespoň jeden soubor k přehrávání,
OnButNext(
ukončí se přehrávání aktuálního
MM_BUT_NEXT
WPARAM wParam,
souboru a začne přehrávání prvního
souboru
v playlistu. Ve všech
LPARAM lParam)
ostatních případech dojde pouze
k zastavení aktuálního přehrávání a
nebo se je zpráva ignorována.
LRESULT
Zpráva je zaslána oknu pokud
uživatel klikne na tlačítko rev na
OnButReverse(
okně přehrávače. Přehrává li se
MM_BUT_REV
WPARAM wParam,
momentálně nějaký soubor otočí se
směr
přehrávání
na
zpětné
LPARAM lParam)
respektive dopředné.
Tabulka 1: Zprávy zpracovávané oknem přehrávače – přehled a stručný popis.

4.4.2 Třída CMixer
Třída CMixer (je stejně jako CPlayA potomek třídy CWnd) je hlavní třída, která
se stará o vytvoření a běh okna mixážního pultu. Toto okno slouží na zobrazování
spektra jednotlivých kanálů (přehrávačů), zobrazování informací o aktuálním nastavení
efektů a ovládací prvky pro čtyři vstupní kanály v programu nazývané A,B,C a D. Tyto
ovládací prvky jsou potenciometry (instance třídy CGFX_Pot), tlačítka (instance třídy
CGFX_Button), fadery (jezdící potenciometry) a cross fadery (instance třídy CFader).
Obrázek 36 popisuje toto okno z pohledu programátora.
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Instance třídy
CGFX_Channel
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prvky
kanálu B
Ovládací
prvky
kanálu C
Ovládací
prvky
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Instance třídy
CFader
konstruovány
jako cross fader

Instance třídy
CGFX Button
Instance třídy
CGFX_Channel

Instance třídy
CGFX Pot

Obrázek 36: Okno mixážního pultu z pohledu programátora.

Komunikace mezi oknem mixážního pultu a jednotlivým přehrávačem probíhá tak, že
ovládací prvek, na kterém byla vykonána nějaká událost nejdříve pošle zprávu oknu
mixážního pultu a to se již postará o distribuci zprávy správnému oknu přehrávače
pomocí ukazatele na potomka třídy CwinThread, v němž bylo toto okno přehrávače
vytvořeno.
Konstruktor této třídy inicializuje všechny ovládací prvky a načte používané
bitmapy. Po vykonání konstruktoru okno čeká na zprávy od přehrávačů nebo svých
ovládacích prvků. Něž uvedu tabulku zpracovávaných zpráv, je potřeba vědět, jak
dochází k distribuci zpráv přehrávačům. S každou zprávou pro přehrávač, která je
nejdříve zaslána ovládacím prvkem mixážnímu pultu, je v jednom z parametrů
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obslužné funkce předán identifikátor přehrávače, který byl při vytvoření přiřazen
tomuto ovládacímu prvku. O rozpoznání tohoto identifikátoru a následné korektní
distribuce zprávy se stará členská funkce
void DecideAndDispatch(PLAYERS p, int msg, WPARAM w, LPARAM l);

kde p je identifikátor přehrávače typu (enumerátoru) definovaného jako
enum PLAYERS {
PLAYER_A, PLAYER_B, PLAYER_C, PLAYER_D, PLAYER_NULL }

Ještě uvedu, že pro uchovávání hodnot parametrů efektů se využívá struktura
FX_PARAMS definována v souboru GSDJ_include_first.h. Zprávy zpracovávané
třídou CMixer a jejich význam popisuje následující tabulka.
Název zprávy
WM_PAINT

Obslužná funkce
void
OnPaint()

LRESULT
MM_FADER

OnFader(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_BUT_KILL_LOW

OnButKillLow(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

Popis
Standardní systémová zpráva. K
jakémukoliv kreslení do okna
přehrávače by mělo docházet jenom při
zpracování této zprávy.
Zpráva je zaslána mixážnímu pultu
dojde li ke změně polohy některého
z jezdících potenciometrů, ne však
těch, které byli vytvořeny jako cross
fadery. Identifikátor přehrávače je
předán v parametru lParam. Tomuto
přehrávači je následně zaslána zpráva
MM_OUT_VOLUME_SET
s hodnotou zesílení (viz 4.4.1).
Zpráva je zaslána oknu dojde li
k zapnutí nebo vypnutí (určeno
parametrem wParam) funke kill u
Bessel. Low pass filtru. Zpracování
využívá funkce Kill implementované
v třídě CGFX_Pot, která patří instanci
sloužící na ovládání Bessel. Low pass
filtru pomocí potenciometru.

LRESULT
MM_BUT_KILL_MID

OnButKillMid(
WPARAM wParam,

Stejný význam jako zpráva
MM_BUT_KILL_LOW pro Bessel.
Band pass filtr.

LPARAM lParam)
LRESULT
MM_BUT_KILL_HI

OnButKillHi(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
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Stejný význam jako zpráva
MM_BUT_KILL_LOW pro Bessel.
High pass filtr.

LRESULT
MM_BUT_LOW

OnButLow(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_HI

OnButHi(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_VIBRATO

OnButVibrato(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_ROBOT

OnButRobot(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_ECHO_IIR

OnButEchoIIR(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_ECHO_FIR

OnButEchoFIR(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_ECHO_UNI

OnButEchoUNI(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_SATUR

OnButSatur(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_ENHAC

OnButEnhace(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_BUT_KILL_VISUAL

OnButKillVisual(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
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Zpráva je zaslána oknu, dojde-li
k zapnutí nebo vypnutí jednopólového
low pass filtru pro některý kanál. Po
identifikaci cílového přehrávače je mu
zaslána zpráva MM_OUT_CMD
s parametrem LPF_WPAR (viz. 4.4.1).
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro jednopólový high pass filtr.
Parametr zprávy MM_OUT_CMD je
v tomto případě HPF_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro efekt Vibrato. Parametr zprávy
MM_OUT_CMD je v tomto případě
VIBRATO_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro efekt Vocoder. Parametr zprávy
MM_OUT_CMD je v tomto případě
ROBOT_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro efekt echo typu IIR. Parametr
zprávy MM_OUT_CMD je v tomto
případě ECHO_IIR_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro efekt echo typu FIR. Parametr
zprávy MM_OUT_CMD je v tomto
případě ECHO_FIR_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro efekt echo typu UNI. Parametr
zprávy MM_OUT_CMD je v tomto
případě ECHO_UNI_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro efekt saturace. Parametr zprávy
MM_OUT_CMD je v tomto případě
SATURATE_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro efekt stereo enhacement. Parametr
zprávy MM_OUT_CMD je v tomto
případě STEREOEN_WPAR.
Stejný význam jako MM_BUT_LOW
pro vizualizaci. Parametr zprávy
MM_OUT_CMD je v tomto případě
KILL_VIS_WPAR.

LRESULT
MM_BUT_AUTOSLIDER

OnButAutoslide(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_POT_LOW

OnPotLow(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_POT_MID

OnPotMid(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_POT_HI

OnPotHi(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_POT_ROBO_FQ

OnPotRoboFq(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

LRESULT
MM_POT_ECHO_DL

OnPotEchoDl(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_POT_ECHO_G

OnPotEchoG(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_POT_ECHO_FF

OnPotEchoFF(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

60

Zpráva je zaslána oknu dojde li
k zapnutí nebo vypnutí funkce slide
(automatický pohyb tahacího
potenciometru). Po identifikaci
cílového přehrávače se využívá funkce
AutoSlide implementované v třídě
CFader.
Zpráva je zaslána oknu pokud dojde
k pootočení potenciometru (instance
CGFX_Pot) sloužícího pro nastavování
zesilovacího parametru u Bessel. Low
pass filtru. Po identifikaci cílového
přehrávače je mu zaslána zpráva
MM_BESSEL_LOW_SET s hodnotou
požadovaného zesílení nebo potlačení
(viz. 4.4.1).
Stejný význam jako MM_POT_LOW
pro Bessel. Band pass filtr. Cílovému
přehrávači je zaslána zpráva
MM_BESSEL_MID_SET (viz. 4.4.1).
Stejný význam jako MM_POT_LOW
pro Bessel. High pass filtr. Cílovému
přehrávači je zaslána zpráva
MM_BESSEL_HI_SET (viz. 4.4.1).
Zpráva je zaslána oknu, pokud dojde
k pootočení potenciometru (instance
CGFX_Pot) sloužícího pro nastavování
frekvence u efektu Vocoder. Hodnota
nastavená na potenciometru je předána
v parametru lParam a následně
transformována do intervalu
<150,999>. Po identifikaci přehrávače
je v této podobě uložena do vnitřní
struktury FX_PARAMS. Nakonec se
zajistí překreslení části okna a
cílovému přehrávači se pošle zpráva
MM_ROBOT_FQ_SET a hodnota
frekvence (viz. 4.4.1).
Stejný význam jako
MM_POT_ROBO_FQ pro parametr
zpoždění u efektu echo. Cílovému
přehrávači se pošle zpráva
MM_ECHO_DL_SET s právě
nastaveným parametrem (viz. 4.4.1)
Stejný význam jako
MM_POT_ROBO_FQ pro parametr
zesílení u efektu echo typu FIR a IIR.
Cílovému přehrávači se pošle zpráva
MM_ECHO_G_SET s právě
nastaveným parametrem (viz. 4.4.1)
Stejný význam jako
MM_POT_ROBO_FQ pro parametr
feedforward u efektu echo typu UNI.
Cílovému přehrávači se pošle zpráva
MM_ECHO_FF_SET s právě
nastaveným parametrem (viz. 4.4.1)

LRESULT
MM_POT_ECHO_FB

OnPotEchoFB(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_POT_ECHO_BL

OnPotEchoBL(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_POT_VIBR_FQ

OnPotVibrFq(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_POT_VIBR_DL

OnPotVibrDl(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LRESULT

MM_CROSSFADER_AB

OnCrossFaderAB(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

Stejný význam jako
MM_POT_ROBO_FQ pro parametr
feedback u efektu echo typu UNI.
Cílovému přehrávači se pošle zpráva
MM_ECHO_FB_SET s právě
nastaveným parametrem (viz. 4.4.1)
Stejný význam jako
MM_POT_ROBO_FQ pro parametr
blend u efektu echo typu UNI.
Cílovému přehrávači se pošle zpráva
MM_ECHO_BL_SET s právě
nastaveným parametrem (viz. 4.4.1)
Stejný význam jako
MM_POT_ROBO_FQ pro parametr
frekvence u efektu Vibrato. Cílovému
přehrávači se pošle zpráva
MM_VIBRATO_FQ_SET s právě
nastaveným parametrem (viz. 4.4.1)
Stejný význam jako
MM_POT_ROBO_FQ pro parametr
zpoždění u efektu Vibrato. Cílovému
přehrávači se pošle zpráva
MM_VIBRATO_DL_SET s právě
nastaveným parametrem (viz. 4.4.1)
Zpráva je zaslána oknu pokud dojde
k pohybu u cross faderu (křižního
zeslabovače), který nastavuje hlasitosti
kanálů A a B. Přehrávačům A a B se
následně pošle zpráva
MM_CROSS_VOLUME_SET
s parametry které byli požadované
(viz. 4.4.1).

LRESULT
MM_CROSSFADER_CD

OnCrossFaderCD(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

Tabulka 2: Funkce zpracovávané třídou CMixer.
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Stejný význam jako zpráva
MM_CROSSFADER_AB pro kanály
C a D.

4.4.3 Třída CMicIn
Třída CMicIn je hlavní třídou okna, které slouží k zachycení audio dat získaných
z mikrofonu a jejich následnému zpracování. Zajišťuje také reprodukci těchto dat po
provedení DSP. Třída funguje zcela samostatně a do její činnosti nezasahuje žádné jiné
vlákno než to, ve kterém byla vytvořena její instance. Ani ona sama nezasahuje do
činnosti jiného okna, popřípadě vlákna. Chování je podobné jako u tříd CPlayA a
CMixer. Konstruktor vytvoří okno, alokuje paměť pro 4 buffery o velikosti 8KB (2 pro
vstup, 2 pro výstup, velikost odpovídá 180ms audio dat při nastavené vzorkovací
frekvenci na 44,1KHz), inicializuje instanci třídy CFxGZE_DAFX a nakonec vytvoří
ovládací prvky (pouze instance tříd

Instance třídy
CGFX_ChannelDisplay

CGFX_Button a CGFX_Pot). Obrázek
37

popisuje

toto

programátora.

okno
Po

z pohledu
provedení

konstruktoru okno čeká na zprávy od
svých
přesněji,
Instance třídy
CGFX_Pot

kontrolních
čeká

ID_MIC_MICONOFF

Instance třídy
CGFX_Button

prvků,
na
od

touto

řečeno
zprávu
funkcí

pověřené instance třídy CGFX_Button,

která má za následek zapnutí snímání
Obrázek 37: Okno sloužící pro vstup z mikrofonu
z pohledu programátora. Pracuje v separátním vlákně
a funguje samostatně. Jeho ovládací prvky jsou pouze zvuku z mikrofonu. Signál je přijímán
instance tříd CGFX_Pot a CGFX_Button.

jako 16bit mono a před reprodukcí je

převeden na stereo zkopírováním stejných dat do druhého kanálu. Protože reakce na
většinu zpráv je téměř totožná jako u třídy CPlayA, myslím, že bude zbytečné opět
uvádět rozsáhlou tabulku z popisem funkcí. Rozdíl je v tomto případě pouze v tom, že
ovládací prvky se nenacházejí mimo vlastní okno a je podporováno méně funkcí na
úpravu signálu. Reakce na zprávy začínající na MM_POT_MIC_ zajistí nastavení efektů
požadované uživatelem pomocí potenciometrů (instancí tříd CGFX_Pot). Reakce na
zprávy začínající ID_MIC_ zajistí zapnutí nebo vypnutí požadovaného efektu (jedná se
tedy o jednoduché zprávy). Na zprávy WM_WOM_CLOSE a WM_WOM_OPEN není
třeba reagovat vůbec a reakce na zprávu WM_WOM_DONE je téměř stejná jako tomu
bylo u třídy CPlayA. Zprávy týkající se vstupu signálu z mikrofonu popisuje Tabulka 3.
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Název zprávy

Obslužná funkce
inline

MM_WIM_OPEN

LRESULT OnWimOpen(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
inline
LRESULT OnWimData(
WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

MM_WIM_DATA

Popis
Zpráva je zaslána oknu po
inicializaci instance třídy
soundIn (k tomu dochází při
zapnutí mikrofonu). Obslužná
funkce jenom poskytne buffery
na audio data systému.
Zpráva je zaslána oknu pokud
došlo k naplnění některého
z bufferů (předán parametrem
lParam). Tento buffer je
zkopírován a následně vložen
do zvukové karty. Pokud došlo
k naplnění pouze prvních dvou
bufferů od začátku nahrávání,
je potřeba do zvukové karty
vložit oba a nastartovat tak
systém notifikací pro
reprodukci (viz. kap o DSP
jádře).

Tabulka 3: Zprávy sloužící na vstup z mikrofonu.

4.4.4 Třída CMainWnd
Třída CMainWnd je hlavní třídou okna kontrolního panelu. V aktuální verzi je
jeho funkce triviální a slouží pouze pro zobrazování playlistů (front souborů
k přehrávání) jednotlivých přehrávačů. V případě, že byl některý z přehrávačů skryt
(reakce na tlačítko exit v třídě CPlayA), poskytuje okno této třídy pomocí menu funkci
pro opětovné zobrazení přehrávače. Každý playlist je instancí třídy PlayListStruct,
která pouze rozšiřuje funkcionalitu (zjednodušuje používání pro moje použití)
standardního listboxu (instance třídy CListBox v MFC). Přehrávače získávají data od
této třídy pomocí kritických sekcí, aby se zajistila vláknová bezpečnost.

4.4.5 Třídy ovládacích prvků
V této podkapitole jen velice stručně popíši další třídy, které byly použity při
implementaci tříd hlavních oken jako ovládací prvky. V aplikaci jsou dva základní
typy kontrolních prvků. První typ potřebuje ke své činnosti využívat systémové funkce
(například přijímat zprávy atp.) a sám se stará o svojí režii (svému rodiči pouze
poskytuje informace o svém stavu). Musí být tedy potomkem nějaké systémové třídy,
aby si mohl vytvořit svoje vlastní okno (které se chová jako potomek svého
rodičovského okna). Možností, od které třídy dědit, je více. Já jsem pro svou
implementaci zvolil třídu CStatic, která je nejjednodušší vzhledem k hierarchii MFC a
to implikuje menší požadavky na systémové prostředky.
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Druhý typ ovládacího prvku slouží pouze na zobrazování informací (ve
skutečnosti to tedy ovládací prvek vůbec není). Princip fungování tříd druhého typu je
takový, že zveřejňují funkce, díky kterým je možné naplnit jejich instance daty, která
jsou následně zpracována a vykreslena do paměťové bitmapy uchovávané jako privátní
člen. Ve vhodnou dobu (tedy při zpracování zprávy WM_PAINT v okně rodiče) je
možné velice efektivně obnovit jejich stav (překreslit je na okně rodiče) zavoláním
funkce
void Draw(Graphics * dst)

Jako efektivní se myslí použití metody double-buffering pro kreslení do rodičovského
okna [3]. Toto je pro můj software kritické, protože frekvence překreslování je
některých případech velice vysoká (z důvodu emulace reálného času). Jako příklad
uvedu VU-metr

nebo spektrograf kde dochází k překreslení téměř po každém

zpracovaném rámci audio dat. Nyní uvedu popis všech konkrétních tříd používaných
jako kontrolní prvky.
CGFX_Pot
Třída slouží jako ovládací prvek napodobující chování otočného potenciometru.
Její konstruktor a význam parametrů je
CGFX_Pot(
HWND hPar,
//Handle na okno rodiče.
int x,
//Pozice na okně rodiče kde se bude
int y,
//nacházet levý horní roh potenciometru.
int msg,
CWnd *CWndPar, //Pointer na třídu okna rodiče.
PLAYERS my_player=PLAYER_NULL)

Parametr msg zastupuje zprávu, která bude zasílaná rodičovskému oknu jako reakce na
událost, která nastala, v tomto případě tedy pootočení potenciometru. Hodnota, která je
na potenciometru nastavena, je rodičovskému oknu předána jako parametr ve funkci
SendMessage. Poslední parametr konstruktoru je volitelný. Přiřazuje konkrétní

instanci třídy identifikátor přehrávače, ke kterému v programu patří. To následně
rodičovskému oknu usnadňuje zpracování zpráv zaslaných instancemi tříd CGFX_Pot.
Charakteristika potenciometru není čistě lineární. Poslední věc, o které se zmíním, je
to, že třída také implementuje funkce sloužící k provedení nebo zjištění stavu funkce
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kill (okamžité přesunutí potenciometru zcela doleva) a funkci která slouží k
vynucenému zaslání stavu ovládacího prvku svému rodiči. Jsou to funkce:
bool
void
void
void

IsKilled()//Zjištění stavu
Kill()
//Zapne funkci kill
Unkill() //Vypne funkci kill
SendVol() //Zašle rodiči informaci o svém stavu

CGFX_Button
Třída slouží jako ovládací prvek základního tlačítka. Její konstruktor a význam
parametrů je stejný jako tomu bylo u třídy CGFX_Pot. V třídě nejsou implementovány
žádné jiné funkce pro uživatele. Po konstrukci se již sama stará o svoji režii.
CFader
Třída slouží jako ovládací prvek napodobující chování tahacího potenciometru.
Její konstruktor a význam parametrů je
CFader(
int msg,
//Stejný význam jako u CGFX_Pot
CWnd *CWndPar,
//Stejný význam jako u CGFX_Pot
int x=0, int y=0,
//Pozice na okně rodiče
HWND hPar=0,
//Handle na okno rodiče.
PLAYERS my_play=PLAYER_NULL, //Stejný význam jako u
//CGFX_Pot
bool horiz=false,
bool cross=false,
bool is_long=false){

Parametr horiz určuje, zda bude potenciometr umístněn na okno rodiče v horizontální
nebo vertikální pozici. Parametr cross určuje, zda bude chování potenciometru
normální (obyčejný Fader) nebo zda sa má chovat jako křižní potenciometr (Cross
Fader). Parametr is_long určí, zda se má vytvořit v prodloužené podobě (emuluje 10cm
tahací potenciometr) nebo nikoliv (emuluje 8cm tahací potenciometr). Charakteristiky
všech typů potenciometrů jsou čistě lineární. Po konstrukci se třída již sama stará o
svou režii. Ve třídě je také implementována funkce AutoSlide, která má za následek
automatický pohyb tahače dolů nebo nahoru (vzhledem ke své hodnotě – nikoliv
vzhledem k umístnění), pokud se již nachází v krajní pozici.
CGFX_Channel
Třída slouží pouze jako zapouzdření většiny ovládacích prvků umístněných na
mixážním pultu pro jeden kanál. K dispozici pak dává funkce na úplné potlačení
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(funkce Kill) konkrétních instancí třídy CGFX_Pot (pro Bessel. filtry) a dále funkci na
automatický pohyb tahače u tahacího potenciometru sloužícího pro nastavení hlasitosti
daného kanálu. Tato třída tedy pouze usnadňuje práci s ovládáním jednotlivých kanálů
na mixážním pultu a určuje jejich rozmístnění.
CGFX_ChannelDisplay
Třída slouží na zobrazování informací o aktuálním nastavení efektů pro jeden
kanál. O její režii se stará uživatel. Konstruktoru se zadá pouze požadovaná výška a
šířka tohoto prvku, pozice na rodičovském okně a ukazatel na objekt rodičovského
okna. Režie probíhá následovně:
Aktualizace dat, která se mají zobrazit, se provede zavoláním členské funkce
void Pulse(const FX_PARAMS & pars)

Volání této funkce je možné kdykoliv. Pro obnovení stavu (překreslení) na
rodičovském okně se zavolá funkce
void Draw(Graphics * dst)

K volání této funkce by mělo docházet výhradně při zpracování zprávy
WM_PAINT rodičovského okna a jako parametr má být předán ukazatel na objekt
Graphics, který se stará pouze o kreslení v paměti (pamětová bitmapa). Zásadně
nedoporučuji (z důvodu efektivity) předávat jako parametr ukazatel na objekt Graphics,
který se stará o kreslení přímo do okna [3].

CGFX_VU_meter
Třída slouží k zobrazování informací o aktuální hodnotě VU-metru
(samozřejmě je možné ji využít i jinak). O její režii se stará uživatel. Konstruktor,
význam jeho parametrů a ovládání (režie) tohoto objektu je stejné jako u třídy
CGFX_ChannelDisplay. Funkce pro aktualizaci dat má prototyp:
void Pulse(int * cur_val_L, int * cur_val_R)

kde parametry udávají VU-hodnotu pro levý a pravý kanál.
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CGFX_FFT_Spectrum
Třída slouží na zobrazování spektrografu právě zpracovaného rámce
(samozřejmě je možné ji využít i jinak). O její režii se stará uživatel. Konstruktor,
význam jeho parametrů a ovládání (režie) tohoto objektu je stejné jako u třídy
CGFX_ChannelDisplay. Funkce pro aktualizaci dat má prototyp:
void Pulse(const deque<float> & spectrum)

kde parametr je celé spektrum zpracovaného rámce (vrácené členskou funkcí třídy
CFxGZE_DAFX). To, kolik frekvencí se bude vykreslovat, si třída určí sama podle své
šířky nastavené při konstrukci a podle velikosti fronty dat (tedy rozlišení spektra)
zadané parametrem.

4.4.6 Poznámky k zdrojovému kódu, shrnutí
Třídy, které byly popsány v předešlých kapitolách, tvoří naprostou většinu
aplikace. Pokud nějaká část kódu popsána nebyla, bylo to zřejmě z důvodu, že její
činnost není pro software zásadní, nebo k jejímu pochopení postačuje komentář ze
zdrojových souborů. Většina kódu je okomentována a používá maďarskou notaci, proto
předpokládám, že po přečtení této dokumentace bude lehce srozumitelný.
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5 Závěr
Software ve své aktuální verzi splnil všechny body specifikace. Myslím si, že
jeho největší slabinou je momentálně uživatelské rozhraní, protože nejsou
implementovány některé jeho základní funkce, ale to nebylo prioritou této práce. Další
hlavní nedostatek je to, že ještě nejsou implementovány další známe efekty jako
Flanger nebo Chorus, jejichž funkce je založená na ozvěně (tedy efektu echo).
Domnívám se však, že v jiných zásadních ohledech kvalitou převyšuje nebo se
vyrovnává software, který jsem měl možnost vyzkoušet. Pro upřesnění uvedu
srovnávací tabulku s konkurenčním softwarem.
GZe Organ 100
RC1.0

Traktor DJ Studio

Virtual DJ

Pracuje v reálném
čase pří své
maximální
konfiguraci
Využití paměti

ANO

ANO

ANO

40MB

200MB

50MB

Přednastavené efekty

5

NE

3

Nastavitelné efekty
založené na echu
Jiné nastavitelné
efekty
Scratching

4

6

NE

2

1

1

NE

NE

ANO

BPM

NE

ANO

ANO

Podpora mikrofonu
včetně efektů
Počet vstupních
kanálů
Využití pevného
disku
Aktivní filtry + kill

ANO

NE

NE

5

5

2

7MB

35MB

35MB

ANO

ANO

ANO

Pasivní filtry

ANO

NE

NE

VU metr

ANO

ANO

NE

Spektrograf

ANO

NE

NE

Zobrazení signálu

NE

ANO

ANO

Uživatelské rozhraní

Dobré

Výborné

Výborné

Tabulka 4: Porovnání funkcí Organ-100 s jiným podobným softwarem
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Přílohy
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A Softwarové řešení, uživatelská dokumentace
GZe ORGAN-100 je software určený pro DJ kompatibilní s operačním systémem
Windows XP. Dává uživateli k dispozici až 4 kanály pro vstup z audio souboru a 1
kanál pro vstup z mikrofonního vstupu zvukové karty. Podporované formáty
zvukových souborů jsou: mp3, mp2, ogg, wav, mod, s3m, xm, it, flac, spx, aiff a aifc.
Podporované jsou pouze soubory uložené v stereo formátu se vzorovací frekvencí
44,1KHz a rozlišením 16 bitů (to je dnešní standard pro naprostou většinu hudebních
nahrávek). Dále je podporováná řada audio efektů fungujících v reálném čase bez
zpoždění a v neposlední řadě přesná vizualizace přehrávaného audia.

A.1 Minimální a doporučená konfigurace
GZe ORGAN-100 je software, který může ke své činnosti v extrémních
případech vyžadovat větší množství systémových prostředků v závislosti na tom kolik
jeho funkcí je využíváno v jednu dobu. Pokud bude software používán pro živou
reprodukci, je výrazně doporučeno, aby byl spuštěn na počítači, který splňuje alespoň
doporučenou konfiguraci. Tabulky x a y popisují minimální a doporučenou
konfiguraci.
Minimální konfigurace:
Procesor
Volná operační paměť
Grafická karta + monitor
Zvuková karta
Operační systém

Pentium IV HT nebo ekvivalent.
Frekvence alespoň 2GHz
40MB
Schopna pracovat s rozlišením alespoň
1024x768.
Jakákoliv schopna přehrávat/nahrávat
stereo data o frekvenci 44,1KHz
s rozlišením 16bitů.
Windows XP SP1
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Doporučená konfigurace:
Intel Core-2 DUO nebo ekvivalent
s podporou SSE. Frekvence jednoho
jádra alespoň 2,4GHz
200MB
Schopna pracovat s rozlišením alespoň
1280x1024.
Profesionální zvuková karta schopna
přehrávat/nahrávat stereo data o
frekvenci 44,1KHz s rozlišením 16bitů.
Windows XP SP1

Procesor
Volná operační paměť
Grafická karta + monitor
Zvuková karta
Operační systém

A.2 Spuštění a ukončení programu
Před prvním spuštěním není potřebné program instalovat. Stačí spustit hlavní
startovací soubor, který se nachází v hlavní složce programu. Tato složka má strukturu
naznačenou na obrázku 35. Pro spuštění programu stačí 2x kliknout (standardní
chování systému) na soubor GZe_ORGAN_100.exe. Obrázek
39 ukazuje aplikaci po spuštění a popisuje její základní části.
Obrázek 38: Struktura
hlavní složky programu.

Přehrávač A

K ukončení programu dojde po kliknutí na tlačítko s křížkem
v pravém horním rohu okna kontrolního panelu.

Spektrum A

Spektrum B

Spektrum C

Spektrum D

Přehrávač B

Přehrávač D

Přehrávač C

A B C D
Mikrofon
Kontrolní panel a
Playlisty všech
přehrávačů
Nastavení pro
jednotlivé kanály

Křižní utlumovače mezi
A/B respektive C/D

Obrázek 39: Aplikace po spuštění. Význam a propojení hlavních částí.
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A.3

Ovládání
Ovládání programu je velice jednoduché a připomíná ovládání, které je běžné u

hardwarových mixážních pultů, popřípadě profesionálních CD přehrávačů. K ovládání
programu slouží několik základních kontrolních prvků. Jejich popis a návod
k používání je uveden v tabulce x.
Ovládací prvek

Název

Použití

Fader (utlumovač)

K pohybu jezdce dojde pokud
je na něm přidrženo levé
tlačítko myši a zároveň je
hýbáno myší směrem nahoru
nebo dolu.

Cross Fader (křižní
utlumovač)

Potenciometr

Základní ovládací
tlačítko

K pohybu jezdce dojde, pokud
je na něm přidrženo levé
tlačítko myši a zároveň je
hýbáno myší směrem nahoru
nebo dolu.
K otočení potenciometru
dojde, pokud je na něm
přidrženo levé tlačítko myši a
zároveň je hýbáno myší
směrem nahoru nebo dolu.
K zapnutí nebo vypnutí
tlačítka na něj stačí jednoduše
1x kliknout levým tlačítkem
myši.

Základní ovládací
tlačítko přehrávače

K použití funkce tlačítka na
něj stačí jednoduše 1x
kliknout levým tlačítkem
myši.

Slider (posun
v rámci souboru)

Aby došlo k přesunutí v rámci
souboru při přehrávání, je
potřeba 1x kliknout na slider
do požadované pozice. Délka
slideru reprezentuje délku
souboru. Světle modrá část
reprezentuje délku již
přehrané čáasti souboru

Tabulka 5: Popis základních ovládacích prvků aplikace.
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A.3.1 Přehrávač
Funkce všech prvků nacházejících se na okně přehrávače jsou popsány na
obrázku 36. Po kliknutí na tlačítko Eject se otevře standardní dialog pro otevírání
souborů a je možné pomocí něj vybrat soubor který se má přidat do playlistu daného
přehrávače. Jiná možnost, jak přidat nový soubor do playlistu, je pouhé přesunutí
tohoto souboru do okna přehrávače pomocí myši (metoda Drag&Drop).
Čas, který uběhl
v rámci hudební
skladby.

Název
přehrávané
hudební skladby

Funkce
reverzního
přehrávání

Začne přehrávat
první skladbu
v playlistu
(Play)

Pozastavení
nebo obnovení
přehrávání
(Pause)

VU metr

Ukrytí okna
přehrávače

Přehrání
následujícího
souboru v
playlistu
Aktuální pozice
v rámci souboru
Nastavení
rychosti
přehrávání
skladby
Informace o
souboru

Zastavení
přehrávání
(Stop)

Přídání nového
souboru do
playlistu
(Eject)

Obrázek 40: Popis okna přehrávače. Funkce, které vykonávají jednotlivé ovládací prvky.

A.3.2 Mixážní pult
Okno mixážního pultu poskytuje pro každý kanál tyto funkce: aplikace
podporovaných efektů, ovládání hlasitosti, automatický pohyb utlumovače (faderu),
informace o aktuálním nastavení efektů a zobrazování frekvenčního spektra právě
přehrávaného úseku souboru.
Pro dvojice kanálů A,B a C,D dále poskytuje funkci cross-faderu, která slouží pro
přechod (vzhledem k hlasitosti) od jednoho kanálu k druhému, popřípadě jejich
vzájemnému mixování. Obrázek 41 stručně popisuje funkce prvků nacházejících se na
okně mixážního pultu. Prvky starající se o ovládaní efektů jsou podrobněji popsány
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v následujících kapitolách. Pro jednoduchost uvedu pouze části pro kanály A a B. Část
pro kanály C a D je totožná.

0Hz

Frekvenční spektrum kanálu A

Zapne/Vypne
vizualizaci kanálu
A

16KHz

Informace o
nastavení efektů
kanálu B
(In)Finite echo

Hlavní hlasitost
kanálu

Uni echo

Křižní hlasitost
kanálů. Pokud je
jezdec zcela
vlevo, je slyšet
pouze kanál A.
Pokud je jezdec
v středě, hrají oba
kanály stejně
hlasitě.

Aktivní filtry

Oživení sterea
Saturace
Pasivní filtry
Automatický
posun tahače

Robot
Vibrato

Kanál A

Kanál B

Obrázek 41: Popis části okna mixážního pultu. Část pro kanály C a D je totožná.

A.3.3 Mikrofon
Okno sloužící jako vstup pro mikrofon je velice podobné oknům mixážního pultu
a přehrávače. Zobrazuje informace o nastavení efektů pro mikrofon a prvky pro
nastavování efektů. Mikrofon se zapne/vypne stiskem tlačítka MIC IN. Efekty se dále
používají stejně jak tomu je u mixážního pultu. Obrázek 42 stručně popisuje toto okno.
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Aktivní
filtry

Zpoždění u Finite
a Infinite echa.

Zapne/Vypne
požadovaný efekt

Informace o
nastavení efektů

Hlasitost
mikrofonu
Frekvence
hlasu robota

Zesílení ozvěny
u Finite a Infinite
echa.

Nastavení
parametrů UNI
echa

Zapne/Vypne
mikrofon

Obrázek 42: Popis okna pro vstup na mikrofon.

A.4 Efekty
V této kapitole bude vysvětleno jak používat jednotlivé efekty a jaký význam
mají parametry, které je u těchto efektů možné nastavit. Je důležité si uvědomit, že čím
víc efektů je zapnutých, tím víc systémových prostředků je potřebných k běhu
programu. I různá nastavení (konfigurace) u jednoho efektu můžou mít zcela jiné
nároky na systém. To může v extrémních případech vést k nestabilitě při přehrávání
skladby.

A.4.1 Vizualizace
Vizualizace (VU-metr a spektrograf) se zapíná tlačítkem vedle spektrografu
daného přehrávače na mixážním pultu (Obrázek 41). Po spuštění aplikace je
vizualizace vypnuta, aby nebylo zbytečně plýtváno systémovými prostředky.
Samozřejmě je možné ji kdykoliv vypnout nebo zapnout. Hlavní funkcí vizualizace je
to, aby pomohla uživateli sladit dvě nebo více zvukových stop dohromady. Spektrograf
zobrazuje frekvence od 0Hz (levý okraj) do 16KHz (pravý okraj).

A.4.2 Pitch Shifting
Pitch shifting slouží na zrychlování nebo zpomalování přehrávané stopy. Pro
každý kanál je možné nastavit ji zvlášť. Provede se to tahacím potenciometrem
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umístněným na pravé straně okna přehrávače (Obrázek 40). Tahem nahoru se
přehrávání zrychluje (až do hodnoty +30% originální rychlosti) a tahem dolů se
přehrávání zpomaluje (až do hodnoty -30% originální rychlosti). Je-li tahač ve střední
pozici, probíhá přehrávání skutečnou rychlostí přehrávané zvukové stopy.

A.4.3 Aktivní filtry
Aktivní filtry jsou umístněny na okně mixážního pultu (Obrázek 41). Slouží na
potlačení a vybuzení středů, výšek a basů. Pokud je zapnuté tlačítko Kill vedle daného
filtru, je pásmo tohoto filtru okamžitě
Ekvivalentní funkci Kill. Zcela
potlačí dané pásmo
Zachovává originální signál.

zcela potlačeno. Po vypnutí funkce
Kill je zesílení pásma opět určeno
nastavením potenciometru. Tím je
možné dosáhnout velice zajímavé
efekty. Obrázek 43 popisuje význam

Maximální zesílení daného
pásma.

potenciometru u nastavení aktivních
filtrů. Maximální zesílení u výšek a

Obrázek 43: Význam polohy potenciometru u
aktivních filtrů.

středů

je

až

čtyřnásobné.

Aby

nedocházelo k přebuzení basů, je
maximální zesílení u tohoto pásma pouze dvojnásobné.

A.4.4 Pasivní filtry
Pasivní filtry jsou obdobou aktivních filtrů bez možnosti nastavení potlačení
(zesílení) daného pásma. Jejich funkce je pouze jemné potlačení výšek nebo basů.
Zapnou se stiskem tlačítka daného pasivního filtru (viz. Obrázek 41).

A.4.5 Vibrato
Vibrato je efekt, který lehce připomíná techniku scratchování, jež je hojně
využívaná v praxi hlavně za pomocí profesionálních gramofonů s diamantovými
jehlami. Vibrato se zpravidla využívá pouze na krátké časové úseky, čímž se dají
vytvořit velice zajímavé efekty. Pokud je ovšem tento efekt puštěn na delší časový
úsek, může být někdy výsledný zvuk nepříjemný.
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Jeho ovládací prvky a hlavní vypínač se nacházejíí na mixážním pultu (Obrázek
41). Je možné u něj nastavovat dva základní parametry. Frekvenci oscilátoru, který se u
efektu využívá, a velikost zpoždění signálu (jde v podstatě o ozvěnu). Frekvenci je
možné nastavovat od 5Hz (Potenciometr nastaven do levé krajní pozice) do 17Hz
(Potenciometr nastaven do pravé krajní pozice). Zpoždění se nastavuje analogicky a
jeho hodnoty jsou z intervalu 5 až 10 milisekund. Kombinací těchto dvou parametrů je
v programu možné dosáhnout až neuvěřitelných 576 různých efektů.

A.4.6 Robot
Robot (také znám jako Vocoder) je klasický efekt pocházející z 80tých let.
Proslaven byl hlavně německou skupinou Kraftwerk a jejich písní „We are the robots“.
Jeho funkce je robotizace dané zvukové stopy. To má ve výsledku efekt připomínající
hlas robota. Efekt byl původně určen pouze pro vstup z mikrofonu, ale nakonec byl
implementován také pro každý vstupní kanál. Pokud se tento efekt použije ve vhodnou
dobu (například pokud zrovna v přehrávané skladbě převládá lidský hlas), je možné
s ním dosáhnout neuvěřitelných efektů. U tohoto efektu je možné nastavit frekvenci
robota. Potenciometr pro nastavení frekvence a vypínač efektu se nacházejí na okně
mixážního pultu (Obrázek 41). Frekvenci je možné nastavit na hodnoty od 150 (levá
krajní poloha, hlas robota je vysoký) do 1000Hz (pravá krajní poloha, hlas robota je
nízký). Uživatel si musí uvědomit, že nastavení frekvence robota na hodnotu 150 je
velice náročné na výpočet a v extrémních případech může vést k nekvalitnímu
přehrávání.

A.4.7 Finite a Infinite Echo
Finite a infinite echo jsou efekty které zajistí vytvoření ozvěny ve výstupním
signálu. Ovládací prvky a vypínače těchto efektů jsou umístněny na okně mixážního
pultu (viz. Obrázek 41). Finite echo vytváří ozvěnu konečnou (neboli zadní) a Infinite
echo vytváří ozvěnu nekonečnou (neboli přední). U obou efektů je možné nastavit
velikost požadovaného zpoždění od 1-4000 milisekund a dále intenzitu ozvěny (míru
potlačení). Je dobré vědět, že při zpoždění nastaveném na méně jak 50 milisekund je
možné dosáhnout efektů, které vůbec nepřipomínají ozvěnu, ale i přesto vytvářejí
velice zajímavé efekty.
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A.4.8 UNI Echo
UNI (Univerzální) echo vytváří ozvěnu kombinací efektů Finite a Infinite echo.
Je možné u něj nastavovat až čtyři parametry. Délku zpoždění, míru zeslabení dopřední
ozvěny (Feedforward), míru zeslabení zadní ozvěny (Feedback) a míru prolínání těchto
dvou ozvěn (Blend). Délka zpoždění může být nastavena v rozmezí 1-4000 milisekund.
Při nastavení zpoždění pod hodnotu 50 milisekund je možné dosáhnout nových efektů.
Například při zpoždění nastaveném na 1ms a zcela potlačenou (levá krajní pozice
potenciometru) dopřední ozvěnou (parametr feedforward) se dosáhne efektu slapback.
Míru jeho intenzity je pak možné nastavovat pomocí potenciometru nastavující
parametr feedback. Veškeré ovládací prvky a vypínač se nachází na okně mixážního
pultu (viz. Obrázek 41).

A.4.9 Auto slide
Autoslide je pomůcka DJ při přechodu od jednoho kanálu k druhému bez použití
křižního utlumovače (cross faderu). Když je zapnut vypínač Slide (viz. Obrázek 41),
začne se daný fader (utlumovač) automaticky pohybovat směrem dolů až do dolní
krajní pozice. Je-li tahač tohoto faderu v krajní dolní pozici po zapnutí Autoslide,
pohybuje se tahač směrem nahoru až do horní krajní pozice. Pokud dojde v průběhu
Autoslide k jeho vypnutí, je automatický posun zastaven.

A.5 Často kladené otázky
Otázka: Když minimalizuji program a následně ho maximalizuji, zůstanou všechny
okna s výjimkou kontrolního panelu v pozadí.
Odpověď: Tento problém bude vyřešen v příští verzi programu
Otázka: Při přehrávání dochází k sekání. Procesor je využit na 100%.
Odpověď: Váš počítač zřejmě nedosahuje doporučované konfigurace. Doporučuje se
používat méně vstupních kanálu a vypnout vizualizaci.
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Otázka: Přehrává li se skladba a dojde k přesunu okna přehrávače, dojde v některých
případech k seknutí přehrávání.
Odpověď: K problému dochází pouze v extrémních případech. Doporučuje se nastavit
rozmístnění oken před začátkem vystoupení. Vyřešení tohoto problému se plánuje do
příští verze GZe Organ-100.
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B Testy na různých procesorech a OS
Následující obrázky ukazují porovnání zátěže procesoru při různých konfiguracích
a dvou verzích programu. Jedna neoptimalizovaná a druhá optimalizovaná pomocí SSE
instrukcí. Jako testovací sestavy posloužili:








Sestava 1:


Procesor: Intel Pentium IV HT 2,6GHz



Paměť: 1024MB



Zvuková karta: Sound Blaster Audigy 2



OS: Windows XP SP1

Sestava 2:


Procesor: AMD Athlon 2800+ 2,08GHz



Paměť: 384MB



Zvuková karta: Sound Blaster Live!



OS: Windows XP SP1

Sestava 3:


Procesor: Intel Core-2 DUO 2,4GHz



Paměť: 2048MB



Zvuková karta: Sound Blaster Live!



OS: Windows Vista Corporate Edition

Sestava 4:


Procesor: Intel Core-2 DUO 2,4GHz



Paměť: 2048MB



Zvuková karta: Sound Blaster Audigy 2



OS: Windows XP SP2

Jako konfigurace byli postupně nastaveny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapnutý pouze jeden vstup
+ Zapnutá vizualizace
+ Zapnutý robot na frekvenci zhruba 400
+ Zapnuté vibrato
+ Zapnuté HPF,LPF,UNI echo
+ přidán druhý kanál se stejnou konfigurací
+ přidán třetí kanál se stejnou konfigurací
+ přidán čtvrtý kanál se stejnou konfigurací
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C Kompatibilita s Windows Vista
Software pod tímto operačním systémem funguje, ale pří použití verze
zkompilované pro Windows XP dochází k rušení reprodukce. Toto je způsobené
vyšším systémovým zpožděním u Windows Vista. Je nutné spouštět program pod tímto
operačním systémem pomocí spouštěcího souboru, který je pro tento systém určen.
Jelikož jsem neměl možnost vyvíjet program pod tímto operačním systémem, není jisté
zda program bude pracovat v reálném čase. Na přiloženém CD se nachází verze
zdrojového kódu a binární soubory speciálně vytvořené pro tento OS, není ovšem
možné ji považovat za finální. Řešení problému se zpožděním je pouhé zvýšení počtu
bufferů (tedy také latence).
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D Rozšíření do budoucnosti
Následuje stručný výpis těch nejzásadnějších rozšíření, které plánuji do
budoucnosti.


Vylepšení uživatelského rozhraní



Plná kompatibilita s Windows Vista



Přidání efektů Flanger a Chorus




V zásadě by mělo jít pouze o úpravu některého z efektů echo.

GZe Organ-100 HW controller


Již v době psaní tohoto dokumentu existuje prototyp hardwaru kterým je
možné ovládat software Organ-100. Dosáhne se tak pocitu analogového
řízení software. Zařízení se připojuje do USB portu počítače a využívá
standardu HID (Human Interface Device). Předpokládám že tímto
vylepšením software zcela předčí konkurenci (v tomto směru). Bude
zachován výkon DSP, a zároveň bude mít uživatel pocit, že pracuje se
standardním hardwarovým mixážním pultem.



BPM metr a automix


BPM (Beat per minute) metr je velice důležitá součást mixážního pultu
a je naprosto nutné aby software tuto funkci podporoval. Je li
implementována tato funkce, je možné uvažovat o funkci automatického
mixování. Tedy sladění rychlostí podle basů a následný přechod od
jednoho kanálu k druhému.



Podpora scratchování


Z důvodu kvality bude tato funkce možná zřejmě jen za pomocí
hardwarového ovladače.



Podpora samostatné zvukové karty pro sluchátka

89



Tato funkce napomůže uživateli sladit víc kanálu dohromady. Pouze
uživatel bude slyšet všechny přehrávané signály a sám rozhodne kdy je
vhodná doba na to aby je slyšelo publikum.



Podpora streamovaných dat ze sítě


Hlavní důvod pro tuto funkci je to, že v dnešní době je na Internetu
k dispozici nespočet rádií přehrávající jakékoliv žánry 24 hodin denně.
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