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1. Úvod 

Hudba doprovází lidstvo od nepa1něti. Je pravděpodobné, že se vyvinula ze 

snahy člověka napodobit zpěv ptáků, ale existuje i 1nnoho jiných teorií. V současné 

době je s nátni hudba díky digitalizaci na každé1n kroku. Mnoho z nás se někdy -učilo 

na nějaký hudební nástroj popřípadě si aspoň občas zazpívá a málok01nu nepřipadá 

krásné, když to někdo u1ní. Důvodem iného rozhodnutí zvolit si jako té1na bakalářské 

práce vývoj hudebního editoru a zvukovou analýzu byl právě obdiv k hudbě a 

fascinace neuvěřitelnými 1nožnostmi její úpravy na počítači. 

Existuje mnoho progratnů pro práci s hudbou. Ať už zainěřených na použití v 

profesionálních zvukových studiích nebo na běžného uživatele. Ty, které nejsou 

vyvíjeny komerčně většinou spadají do některé z kategorií, kterými jsou: kategorie 

inidi syntetyzátorů, notových editorů a programy pro nahrávání a střih hudby, které 

většinou pracující s WAV formátem a případně poskytují 1nožnost exportu do jiných 

hudebních formátů. Také jsou často zatněřené na instru1nentalisty. Já jse1n se chtěla 

pokusit vytvořit program speciálně pro potřeby zpěváků, přičetnž zpěváke1n nyní 

1nínítn každého člověka s touhou občas si něco zazpívat a pokud 1nožno, ne falešně. 

Vyvinula jsem tedy aplikaci, která je schopná zaznamenávat vstup z 

1nikrofonu, analyzovat ho a porovnávat vůči referenčním tónům. Přičemž referenční 

tóny 1nohou vzniknout analýzou jiného - vzorového - souboru ve formátu WAV 

anebo z not, které si uživatel inůže napsat přímo v progra1nu do notové osnovy. 

Jelikož vytvoření editoru, který je schopný nahrávání a přehrávání WAV souborů, 

tvorby a přehrávání MIDI souborů jejich analýzy, vizualizace wavefonnů, editace 

notové osnovy a ukládání a načítání vlastních projektů je vehni komplexní problém, 

dalo velkou práci takový program vytvořit a ač je ve větší či inenší iníře schopný 

výše zmíněných úkonů, neočekávejte aplikaci na profesionální úrovni, jejíž vývoj 

zabere týmu programátorů i roky. 

Dále v teoretické části této práce také shrnuji to, co jse1n inusela kvůli vývoji 

programu prostudovat a poskytuji tak zájemcům náhled na to, jak se podobné 

programy tvoří a jak fungují. 
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2. Co je to zvuk? 

Chce1ne-li pracovat se zvuky, iněli bych01n nejprve porozmnět t01nu, čhn 

vlastně jsou. Zvuk se dá popsat jako vibrace nebo vlnění 1nolekul vzduchu, 

popřípadě jiného 1nédia, kterýtn se 1nůže zvuk šířit. Takovéto vlnění nebo vibrace 

jsou vyvolány pohybem nějakého objektu například reproduktorů, hudebních 

nástrojů, hlasivek. Každá 1nolekula ktnitá což i přes vehni 1nalý rozsah pohybu 

způsobuje, že na sebe naráží okolní částice vzduchu a tí1n se tvoří oblasti, kde je 

mnoho 1nolekul tlačeno na sebe a oblasti, kde je naopak molekul 1nálo. Tyto 

komprese a uvolnění se šíří kolem zdroje zvuku v kruzích. Zvuková vlna tedy 

vzniká, jako rychle se tněnící tlak v 1nédiu. V případě, že se tyto z1něny tlaku 

objevují přibližně 20krát až 20,000krát za vteřinu, je tento zvuk pro člověka 

slyšitelný. Počtu opakování těchto z1něn za jednotku času říká1ne frekvence. 

Frekvence určuje výšku tónu. 

Velikost z1něn v tlaku, které vytváří zvuk v p01něru ke konstantnítnu tlaku 

vzduchu se nazývá a1nplituda. Vnítná1ne ji jako hlasitost zvuku. 

3. Na jakém principu funguje sluch? 

Zvukové vlny přechází přes vnější zvukovod ucha a naráží na bubínek, který 

rozk1nitají. Vibrace se dále přenáší skrze střední ucho díky tře1n inalýtn, navzájem se 

dotýkajícím kůstkám, kterýtni jsou: kladívko, kovadlinka a thnínek. Tyto kůstky 

rovněž zesilují amplitudu vibrací. Poslední ze sluchových kůstek - thnínek - je 

předává skrze oválné okénko do hlemýždě. Ten tná tvar šnečí ulity a různé jeho části 

rezonují s různými frekvencemi. Když nějaká část hlemýždě začne rezonovat, tak 

nerv příslušný dané oblasti přenese signál do 1nozku. My jej vnímáme jako určitý 

tón. Většina zvuků ale rozrezonuje více částí hlemýždě najednou. Takový zvuk 

vnímátne jako víc k01nplexní (obsahuje vyšší hannonické složky) nebo jako akord. 
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4. Digitální zpracování signálu - DSP 

4.1. Převod analogového signálu na digitální: 

Pokud chce1ne zvuk zachytit, tněnit a přehrávat na počítači, 1nusí1ne ho 

převést do podoby, které bude počítač rozu1nět. Bude1ne ho muset digitalizovat. K 

převodu 1nezi analogovýtn a digitálnítn signále1n slouží takzvané A/D (analog to 

digital) převodníky. 

4.1.1. Vzorkování: 

Jedním z nejpoužívanějších způsobů převodu analogového signálu na 

digitální je takzvané vzorkování nebo také sa1npling. Provádí se 1netodou nazývanou 

PCM (pulzně kódová 1nodulace). 

Nejprve je zvuk převeden na elektrický proud za použití 1nikrofonu. Spojitá 

oscilace tlaku vzduchu se přetnění na spojitou oscilaci napětí v elektrickétn obvodu. 

Toto rychle se 1něnící napětí je následně převedeno na sérii čísel digitalizéretn. 

Digitalizér se chová jako vehni rychlý digitální volt1netr. Výsledke1n každého 

takového 1něření je číslo reprezentující logaritmus atnplitudy. Toto číslo 1nůže být 

následně uloženo digitálně (přiče1nž jen konečné 1nnožství významných číslic čísla je 

zaznamenáno) a říká1ne inu vzorek. Celý proces převodu zvuku na sérii čísel je pak 

nazýván vzorkování. Čhn víc vzorků odebereme za jednotku času, títn přesnější 

obraz původního signálu získáme. Důvod proč neukládá1ne vzorek v původní1n tvaru 

je ten, že člověk vní1ná sílu tónu logaritmicky. 

Například zvuk v CD kvalitě 1ná vzorkovací frekvenci 44100Hz. Což 

znamená že se odebírá vzorek ze spojitého signálu 441 OOkrát za vteřinu. Každý 

vzorek se pak ukládá jako 16bitové číslo. Takže vteřina zvuku v CD kvalitě (pro 

jeden kanál) nás stojí 705 600bitů paměti. Hodina stereo hudby v této kvalitě vyjde 

zhruba na kapacitu jednoho cd nosiče. 
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4.2. úvod do technik Fourierovy analýzy 

V následujících třech kapitolách se budu snažit čtenáři přiblížit základní 

princip fungování Fourierovy analýzy, tak aby ji byl schopný sá1n využít v DSP 

algoritmech. Bude1ne se tedy zabývat digitálnhni signály( diskrétní mate1natika ). 

Zájemcům o teoretičtější a detailnější pohled na problé1n doporučuji prostudovat 

Steven S1nith [ 1]. 

Základnítn ka1nene1n 1nnoha DSP technik je strategie dělení úlohy, která se 

nazývá rozděl a panuj. Účelem je rozklad k01nplikovaného problé1nu na několik 

jednodušších. V DSP to1nu říká1ne strategie superpozice. Při ní je signál rozdělen na 

několik jednodušších ko1nponent, ty jsou zpracovávány odděleně a nakonec jsou 

výsledky sjednoceny. Nic1néně superpozici ne1nůže1ne použít všude, ale jen v 

takzvaných lineárních systé1nech. 

Systémem přit01n rozu1nítne jakýkoliv proces, který produkuje výchozí signál 

jako reakci na vstupní signál. 

Lineární systém je takový systé1n, který splňuje následující podmínky: 

Je homogenní. Tedy pro jakýkoliv vstupní signál x[n], výstupní signál y[n] a 

konstantu k platí: Pokudx[n] ~ y[n] pak kx[n] ~ ky[n}. 

Je aditivní. Pro jakoukoliv dvojici vstupních signálů xi[n] a x:Jn] a 

výstupních signálů y1[n] a y1[n] platí: Pokud xi[n] ~ Y1[n] a x::[n] ~ y::[n] pak 

x1[n] + x1{n] ~ yJ[n] + y1[n]. To zna1nená, že systé1nje aditivní, pokudjítn signály 

projdou bez interakce. 

Aditivita a homogenita jsou podmínky postačující, ale existuje ještě třetí 

vlastnost, která není nutnou podmínkou linearity, ale vyžaduje ji většina DSP 

technik. Pokud se setká1ne s poj1ne1n lineárního systému v kontextu DSP, tak 

bychom 1něli předpokládat, že splňuje i podmínku invariance vůči časové1nu posunu. 
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Invariance vzlči časovému posunu. Systétn je invariantní vůči časovému 

posunu pokud splňuje následující podtnínku: Pro každý vstupní signál x[n}, výstupní 

signály[n] a konstantu s platí: x[n]--+ y[n] pot01n x[n+s}--+ y[n+s}. 

Invariance vůči posunu je důležitá protože znatnená, že vlastnosti systému se 

nemění v čase (nebo cokoliv je zrovna nezávislá pr01něnná). Většina systémů, se 

který1ni se setkáváme jsou invariantní vůči posunu. 

Další vlastnosti lineárního systétnu plynoucí z předešlých tří jsou: 

Statická linearita: definuje jak se systétn chová, když se vstupní signál 

ne1nění. Je-li systé1n lineární, pak výstup je roven vstupu násobené1nu nějakou 

konstantou. 

Zachování sinusového charakteru vlny: říká, že pokud je vstupnítn signále1n 

sinusoida, tak výstupní signál bude také sinusoida se stejnou frekvencí. Atnplituda a 

fáze se 1nohou 1něnit. 

Linearita je komutativní. Tudíž zapojítne-li dva lineární systétny za sebe, tak 

systé1n takto vzniklý bude také lineární. Také pokud zvolítne jakékoliv pořadí 

systémů, tak charakteristiky nového systé1nu budou stále stejné. 

Lineární systém s více vstupy a výstupy: Systé1n s více vstupy a/nebo výstupy 

je lineární, pokud se skládá z lineárních subsysté1nů a sčítání signálů. Můžetne si to 

ověřit tak, že nejprve pustíme signál jen do jednoho vstupu a na ostatní dáme nuly. 

Zapa1natujeme si výstupy. To opakuje1ne pro každý vstup. Když poto1n zkusíme 

poslat signál do všech vstupů, zjistítne, že výsledný signál/signály jsou superpozicí 

(součtem) výsledných signálů získaných, když předtím byly signály aplikovány 

jednotlivě. 

Poznámka: násobení je lineární jen násobí1ne-li konstantou. V lineámhn 

systému nelze násobit signál signálem. 
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Superpozice (skládání): Když pracuje1ne s lineárními systé1ny, tak jediný 

způsob jak 1nohou být signály ko1nbinovány je škálování (vynásobení signálu 

konstantou) následované součtetn. Tmnuto procesu se říká syntéza. 

Deko1npozice je opačný postup, kdy jeden signál rozdělhne do dvou či více 

částí. Přiče1nž 1ná1ne nekonečné 1nnožství možností jak jeden signál rozložit. Thn se 

dostává1ne k superpozici (skládání). Mátne-li vstupní signál x[n] a výstupní signál 

y[n], pak rozložíme-li vstupní signál na jeho komponenty a každou kmnponentu 

nechá1ne projít systé1ne1n sa1notnou pot01n součet výstupních kotnponent bude rovný 

původnímu výstupnhnu signálu. Na této skutečnosti stojí 1nnoho DSP algorit1nů. 

Místo abychom se snažili pochopit a 1něnit složitý signál, tak ho rozloží1ne na 

jednodušší, na těch provede1ne potřebné z1něny a zase je složhne zpátky. 

Běžné techniky rozkladu signálu: Dvě hlavní techniky rozkladu signálu v 

DSP jsou ltnpulsní deko1npozice a Fourierova dek01npozice. 

Impulsní dekompozice rozděluje signál o N vzorcích do N ko1nponent signálu 

z nichž každá obsahuje opět N vzorků. Každá z těchto kmnponent obsahuje jeden 

vzorek z původního signálu, ostatní hodnoty jsou nulové. Jediný nenulový vzorek v 

ko1nponentě se nazývá itnpuls. Díky této dekmnpozici tnůže1ne zkou1nat signál po 

jedno1n vzorku. Systémy jsou charakterizovány podle toho jak odpovídají na i1npuls. 

Pokud víme jak systé1n odpovídá na itnpuls, tak inůže1ne spočítat výstup systé1nu z 

jakéhokoliv daného vstupu. 

Fourierovou analýzou se zabývá následující kapitola. 
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4.3. Fourierova analýza 

Fourierova analýza je rodina mate1natických technik„ které jsou všechny 

založené na rozkladu signálu do sinusoid. Diskrétní Fourierova transfonnace (DFT) 

se používá pro diskrétní a periodické signály. 

Reálná DFT je typ DFT, který k reprezentaci vstupních a výstupních signálů 

používá reálná čísla. FT mění vstupních N prvků na dvakrát N/2+ I prvků. Prvky na vstupu 

tvoří signál, který chceme rozložit a prvky na výstupu reprezentují amplitudy sinových a 

kosinových vln určitých frekvencí. O vstupním signálu říkáme, že leží v časové doméně, to 

proto, že vstupem jsou většinou vzorky odebírané v pravidelných časových intervalech. 

Frekvenční doménu zase používáme pro popsání amplitud sinových a kosinových vln. 

Casová do1néna Frekvencui do1nena 

x[ ] Dopíe<hta DFT Re X[ ] In1 X[ ] 
I I [ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
o N-1 o Ni' • I ... o ~„ .. „ 

• ,1 -

N vzorků ~ /2+1 vzorků ~/.2+ 1 \"ZOl"k1i 

lll'\'@l"ZlÚ DFT amp!Jtu4y kosinových vln ampWua:v ~i'>1ových vln 

Obrázek 4.1. Naznačen~v převod mezi časovou a frekvenční doménou, převzato z [ 1] 

Frekvenční doména obsahuje stejné informace jako časová, akorát v jiné formě. 

Pokud známe jednu doménu, můžeme vypočítat druhou. Proces rozkladu vstupního signálu 

se nazývá dekompozice, analýza, dopředná DFT nebo jen DFT. Pokud naopak známe 

frekvenční doménu a chceme z ní vypočítat původní signál, tak mluvíme o syntéze nebo 

inverzní DFT. Obojí, analýza i syntéza, může být reprezentována formou rovnic v 

počítačových algoritmech. 

Počet vzorků v časové doméně se většinou značí N. I když N může být jakékoliv 

kladné číslo, tak se většinou volí jako mocnina dvojky. Např. 128, 512, 1024„ .. Jsou pro to 

dva důvody: Digitální data se ukládají za pomoci binárního adresování. A nejefektivnější 
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algoritmus výpočtu DFT, Rychlá Fourierova Transformace (anglicky Fast Fourier 

Transformation FFT) většinou operuje s N_ které je mocninou dvou. Typicky je potřeba aby 

Nbylo mezi 32 a 4096. 

Syntéza: 
.\' /'2 

xln ]=I ReX [k ]cos(2 rr knl N )-lmX I k }sin(2 rr knl N) 
k=O 

Anal,,vza: 

_ . .., .V-1 . . 

ReX [k]= 1~ ~> x [ n J cos ( 2 rr kn IN ) 

-2 .\/-1 

lmX [k ]=NI x[ n ]sin (2 rrknl N) 
11=0 

Rovnice 4.2. pro v,,vpočet Fourierovy syntézy a ana(vzy 

Časová doména 

x[n] je diskrétní a periodický signál. 

n jde od O kN - 1, kde N je počet prvků x[n] 

Frekvenční doména: 

ReX[k] je diskrétní a periodický signál 

ImX[k] je diskrétní a periodický signál 

kjde od O k N/2, kde N je počet prvků x[n] 
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4.4. FFT - Fast Fourier Transform 

FFT označuje algorinny pro efektivní výpočet DFT. Nejzná1nějšhn 

algoritmem FFT často používaný1n pro výpočty na počítači je Cooley - Tukey [ 4]. 

Existuje několik dalších 1nodifikací FFT. Převážná většina z nich používá k výpočtu 

komplexní čísla. K t01nu abych01n 1nohli FFT použít pro výpočet DFT„ potřebujeme 

porozumět to1nu, jak převést data reálné DFT do a z fonnátu komplexní DFT. Víme„ 

že reálná DFT transfonnuje N prvkový signál časové domény do dvou N/2+ 1 

prvkových signálů frekvenční domény. Tyto dva signály ve frekvenční d01néně jsou 

nazývány i1naginámí a reálnou částí a jsou v nich uloženy atnplitudy kosinových a 

sinových vln. Oproti to1nu ko1nplexní DFT transfonnuje dva N prvkové signály 

časové do1nény do dvou N prvkových signálů frekvenční d01nény. Dva signály 

časové do1nény jsou nazvány itnaginámí a reálný stejně jako u frekvenční do1nény. 

Reáh1á l)FT 

'y' 

Signál Casové Domény 

o }l-1 

Frekve1u=-ni don1ena 

Reálná část 

Imaginámi' část 

f.1>:J§t21§tšf§t~~:J 
o .V·'2 

l(o1npleXlú DFT 
(~nsnvá Do1néna Frekvenční don1éna 

Reálná část Reálná část 

Irnaginárnf část 
I 11 I I t:I [ 11 11 I [] 

Imaginární část 

l r 1 -:. .... ~-· :' 

Obrázek 4.3 Domény reálné a komplexní DFT, převzato z [1] 

I J 
.'l-1 
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Předpokládej1ne„ že 1ná1ne N prvkový signál a chceme použít ko111plexní DFT 

k vypočítání reálné DFT. Nejprve mnístítne N vzorkový signál do reálné části časové 

do1nény ko1nplexní DFT a do itnaginární části dá1ne satné nuly. Po ukončení výpočtu 

DFT získá1ne frekvenční d01nénu s reálnou a iinaginámí částí" kde každá z nich má 

velikost N prvků. Prvky O až N/2 odpovídají reálnétnu spektru reálné DFT. P~ky 

N/2+ 1 až N-1 obsahují hodnoty pro negativní frekvence 1
" které jsou většinou 

. ' 1gnorovany. 

Při opačné1n postupu(syntéze),. tedy 1nán1e-li frekvenční do111énu a chceme 

získat časovou, 1nushne si dát pozor na to, aby byla data ve frekvenční d01néně na 

správné1n 1nístě. Vítne, že prvky O až N/2 jsou pro reálnou DFT stejné, jako pro 

komplexní, ale inusítne zajistit, aby byl také naplněn zbytek polí. Do reálné části 

frekvenční d01nény ko1nplexní DFT dá1ne na pozice N/2+ 1 až N-1 zrcadlově 

hodnoty z reálné DFT. Tudíž na pozici N/2+ 1 bude stejný prvek jako na N/2 -1 atd. 

Stejný postup je v principu použit i pro itnaginární část, jen01n 1nushne ještě z1něnit 

zna1nénko u každého prvku vkládaného do druhé části pole. 

Výsledkem syntézy bude původní vstupní signál v reálné části časové 

domény a nuly v itnaginámí. 

Jak FFT na bázi Cooleyho - Tukeyho pracuje: V komplexní DFT časová a 

frekvenční doména obsahují každá jeden signál utvořený z N k01nplexních čísel. 

Každé z těchto ko1nplexních čísel je tvořené dvěma dalšítni čísly, která se nazývají 

itnaginámí a reálná část. To odpovídá to1nu, jak jsou poj1nenovány části časové a 

frekvenční do1nény. Ko1nplexní bod X[5} se tedy skládá z ReX[5} a JmX[5}. Odteď 

když bude zmíněn pojem signál, hodnota, bod a vzorek, vztahuje se to k reprezentaci 

v komplexních číslech. 

Základem FFT je rozdělení N prvkového signálu na N jednoprvkových 

signálů časové d01nény. Dalším kroke1n je vypočítání N frekvenčních domén 

odpovídajících tě1nto N signálům časové domény. Nakonec je těchto N frekvenčních 

domén syntetizováno do jediné. 

Deko1npozice probíhá tak, že se N prvků signálu rozdělí do dvou stejně 

velkých skupin. Do jedné přijdou prvky na lichých 1nístech a do druhé prvky na 

1 O negativních frekvencích se zájemci mohou dočíst v [ 1] a [5]. 
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sudých .. Každá z těchto skupin se opět dělí na dvě stejný1n způsobe1n. Do jedné části 

prvky na lichých do druhé části prvky na sudých 1nístech pole. Tomu říká1ne 

prokládaná dekompozice ( interlaced dec01nposition ). Na konci této dekompozice 

1ná1ne tedy N různých prvků. 

Počet úrovní deko1npozice je závislý na počtu prvků. Vystihuje to vztah: 

Po{·et úrovní = Log~N 

Kde N je počet prvků v původnítn signálu. 

o 1 1 3 4 ~ 6 7 8 9 1 o 11 1 ~ 13 1..+ 1 ~ 
.· .\ 

,lj ., 

~ ~ 
-o-,: -2-.. -4-·, -6-s-10_1_2_14-.· -11_1_3_. -5-. _7_9_1_1_L-~ _1_s_ 

c •, 

/ \ / \ 
~ ~ ~ . 

...-o-, 4-. -8 -1-2 li -2-6-. -10-1--411 -1-5 _9 _1_311 -3-7 -1-1 -15-1 
ť \ 

/ \ „ „ ' . 
/ \ 

" ~ 

Obrázek 4. 4. Prokládaná dekompozice, pf·evzato z [ 1} 

Tato dekompozice je vlastně přerovnánhn prvků v signálu. Ekvivalentní 

to1nuto způsobu rozkladu je setřídění prvků podle jejich binární reprezentace, ale s 

thn, že je třídítne podle nejnižších bitů. T01nu se anglicky říká bit reversal sorting. 
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Nonnáh1i poiadi Po pro,·edeni Bit 
ReYersal 

Desítková Binární Desitkova Binární 

o 0000 o 0000 
1 0001 t'" 

~ 1000 

"' 0010 -+ 0100 
'"" 0011 l~ 1100 j. 

~ 0100 
, 

0010 -t -
., 0101 10 1010 -
fi 0110 ' 6 0100 \... I ..... ~·····- ~> 
i' 0111 / 

.... •· 14 1110 
8 1000 1 0001 
o ... ~~ 1001 9 1001 
10 1010 .:; 0101 -
11 1011 13 1101 
12 1100 .... 

0011 -' 
i ·"'f _„ 1101 1 1 1011 
14 1110 f 0111 !' 

15 1111 15 1111 

Obrázek 4.5. Bit Reversal Sorting, převzato z [J] 

Dalším kroke1n FFT algoritmu je nalezení odpovídající frekvenční d01nény 

jednoprvkového signálu časové dmnény. To je vehni jednoduché, protože frekvenční 

do1néna jednoho prvku je rovna je1nu sa1nému. Tudíž k t01nuto kroku nic 

nepotřebuje1ne. Nyní je tedy každý z jednoprvkových signálů frekvenční nikoliv 

časovou doménou. 

Poslední krok FFT spočívá ve zkmnbinování N frekvenčních domén v přesně 

opačné1n pořadí než v jakém se odehrávala deko1npozice. V tuto chvíli inusítne 

postupovat zpětně po jednotlivých úrovních rozkladu. V prvnítn kroku je šestnáct 

frekvenčních domén sjednoceno do os1ni různých dvouprvkových d01nén. Na další 

úrovni je osin frekvenčních do1nén sjednoceno do čtyř a tak dále, až budeme mít jen 

jedno šestnácti prvkové, které je výsledke1n. 

Operace ve frekvenční do1néně 1nusí korespondovat s postupe1n jakým se v 

časové do1néně odehrává kombinace dvou čtyř prvkových signálů prokládánítn. To 

se děje tak, že má1ne-li v časové d01néně dva různé například čtyř prvkové signály, 

tak každý z nich zvětšíme na osm prvků a původní prvky proložhne nula1ni ovše1n 

tak, že jeden signál bude 1nít nuly jako prvky na sudých a druhý na lichých pozicích. 
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Tedy když dva takové signály sečte1ne, tak ná1n vznikne osmi prvkový signál.. ve 

které1n jsou jednotlivé prvky původních vektorů navzáje1n proložené. Operaci" kdy v 

časové dmnéně signál proložhne nula1ni aniž bycho1n ho posouvali odpovídá ve 

frekvenční do1néně zdvojení signálu. Pokud prvky v časové do1néně při prokládání 

posune1ne o jeden, pak ve frekvenční doméně prvky navíc vynásobítne sinusoi~ou. 

Následně oba nově vzniklé os1ni prvkové signály z frekvenční d01nény sečteme. 

T01nuto jednmnu kroku ve frekvenční do1néně se říká 1notýlek (anglicky 

butterfly). Motýlek je základní výpočetní krok FFT. 

Syntéza: 

Anal.,vza: 

~. 

Sudé čtyř pn1kové 
frekvenční spektrum. 

Liché čtyř prvkové 
frekvenční sp ektnun 

"""'~ .w~l '·· ,,...... 
( \ .•.. ..,.i '· .•. „·,.,,.,; ' ~/ '\,,., ,..,„. ··„, ~· .... ... ~, " 

, , ' t pl 1' , , ,, 
' ' , 

Osmí pr.Jkové frekvenční spektrum 

Obrázek 4.6. Butter.fly, převzato z [l} 

N-1 

X [ n ] = L X [k J e i 2 rr kn IN 

k=O 

.V-1 

X [k]=-1 L x[n]e-i2rrA11!N 
N 11=0 

Rovnice 4. 7. pro výpočet Fourierovy syntézy a analýzy 
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Časová doména: 

x[n} je diskrétní a periodický signál reprezentovaný komplexní1ni čísly. 

n jde od O kN - 1, kde N je počet prvků x[n] 

Frekvenční doména: 

){[k} je diskrétní a periodický signál reprezentovaný k01nplexní1ni čísly. 

k jde od O do N - 1, kde N je počet prvků )([n} 

Zde je souhrn kroků algoritmu: 

1) Zvolíme N, které je 1nocninou dvojky. Bude1ne tedy počítat N prvkovou FFT. 

2) Naplnhne N prvkové pole vzorky. 

3) Setřídíme vzorky po1nocí 1netody bit reversal a dá1ne je do k01nplexního N 

prvkového pole. U1nístítne je do reálné části a do i1naginámí části vložhne 

nuly. 

4) Aplikujeme první úroveň 1notýlka za použití sousedících párů čísel v 

k01nplexnhn poli. 

5) Aplikuje1ne druhou úroveň inotýlka na páry oddělené dvě1na. 

6) Aplikujeme třetí úroveň inotýlka na páry oddělené čtyřmi. 

7) Pokračujeme v aplikaci .1notýlka dokud se nedostane1ne na úroveň oddělení 

N/2. 

8) Pole bude obsahovat Fourierovu transformaci. 

Efektivnost: 

Pro porovnání, při výpočtu DFT bez použití FFT je časová složitost programu 

O(N2
). Kde N je počet prvků vstupního signálu. 

Při použití FFT se složitost sníží na O(N*Log2N). 

18 



5. Zv.ukové formáty 

K ukládání a popisu hudby slouží zvukové fonnáty. Ty se dělí na :trátové„ 

které ukládají data v kompritnované podobě. Bezztrátové a speciální„ které un1í 

hudbu generovat. V této kapitole popíšu ty z nich, které používám ve svétn 

progra1nu. 

5. 1. Formát WAV: 

Zvukový formát WAV(Waveform Audio Format) patří do rodiny RIFF 

(Resource Interchange File Format) fonnátů, které vyvinuly finny IBM a Microsoft 

k výtněně dat 1nezi progra1ny. Hlavním ryse1n RIFF fonnátů je způsob organizace 

vlastních dat. Ta jsou dělena do nezávislých bloků (chunks). Každý blok tná svůj 

prefix, který popisuje jeho obsah. Prefix je čtyřznakový řetězec doplněný 

čtyřbytový1n číslem udávajícítn délku zbytku bloku. 

O ff set Velikost Popis 

Ox O O 4 ID bloku 

Ox04 4 Velikost bloku 

Ox08 n Data bloku 
·-·-·" 

Tabulka 5.1. popis obecného bloku. 

Data jsou do WAV souborů zapisována většinou v Little - Endian. To je 

pořadí zápisu byt, kdy první je zaznamenán ten nejméně význa1nný. Pokud je ve 

WAV souboru použité opačné schéma Big - Endian (nejvýznamnější byte je první), 

tak by měl soubor inít v hlavičce identifikátor „RIFX" na1nísto „RIFF". 

Bloků je definované velké 1nnožství, ale většina WAV souborů obsahuje jen 

tři nejdůležitější. Těmi jsou Riff Type Chunk, Fonnát Chunk a Data Chunk. 

Poskytují informace nutné ke správné interpretaci souboru. 

Bloky WAV fonnátu 1nusí být zarovnány na 2 byty (slovo). Pokud jsou 1nenší, 

je nutné je doplnit. Výplň navíc se ovše1n nezapočítává po položky velkosti bloku. 
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RIFF Type Chunk: ID bloku určuje, jestli se skutečně jedná o jeden z RIFF 

fonnátů, a zda jsou data uložena v Little - Endian. Velikost bíoku je rovna velikosti 

celého souboru bez os1ni bytů hlavičky. Typ bloku říká o jaký konkrétní RIFF 

fonnát se jedná. 

Offset 

OxOO 

Ox04 

Ox08 

OxlO 

Velikost 

4 

4 

4 

n 

Popis 

. ID bloku 

Velikost bloku 

Typ bloku RIFF 

Wave bloky 
Tabulka 5.2. Blok R?ff'Type 

Format Chunk - „fmt": 

Offset Velikost 
.. _,„. - .... „ •••• , '""·- ,„„ __ „ „.„-„.·--········""'"'"'-"'' 

Ox O O 4 
·- „ •••• „---·····-··-··"·---·--··--·-··--- .„. ,.,,_,.„ ..• „ '' ·····-···· .•• „.·-·-"•' ..... 

Ox04 4 

Ox08 2 

Ox O A 2 

OxOC 4 
.„.„ ..... „ .•• „.„ ....•. „.-„„.,,, •• „ •.••.•••. -„„ •.•.• 

OxlO 4 

Ox14 2 

Ox16 2 

Ox18 2 

Popis 

ID bloku 

Velikost bloku 

Kód ko1nprese 

Počet kanálů 

Vzorkovací frekvence 

Bytů za sekundu 

Zarovnání bloku 

Platné bity na vzorek 

Extra f onnát byty 

Ox I A Extra formát byty 
Tabulka 5.3. Blok Format 

Hodnota 

,,RIFF"" (Ox52494646) 

velikost souboru - 8 

,,WAVE"· (Ox57415645) 

Hodnota 

„fint"" (Ox666D7420) 

16 +extra formát byty 

1 - 65 535 

1 - 65 535 

1 - OxFFFFFFFF 

1 - OxFFFFFFFF 

l - 65 535 

2 - 65 535 

O- 65 535 

Chunk ID je vždy „fint"'. Velikost bloku je standardně šestnáct bytů, ale 1nůže 

být delší, vyžaduje-li to konkrétní typ souboru. 
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Kód komprese specifikuje druh komprese použité pro uložení dat. 

Kód 

O (OxOOOO) 

1 (OxOOOl) 

2 (Ox0002) 

6 (Ox0006) 

7 (Ox0007) 

17 (OxOOl l) 

20 (Ox0016) 

49 (Ox003 l) 

64 (Ox0040) 

80 (Ox0050) 

Popis 

Neznámý 

PCM/N ekompri1novaný 

Microsoft ADPCM 

ITU G.711 a-Jaw 

ITU G.711 ?-law 

IMAADPCM 

ITU g.723 ADPCM (Ya1naha) 

GSM 6.10 

ITU G.721 ADPCM 

MPEG 

65,536 (OxFFFF) experitnentální 
"'""""""'-···-··-··""'"""'"'""- "'""'' .• „„_,.„„„„. 

Tabulka 5.4. Přehled typzl komprese a jejich kódů 

Počet kanálů určuje kolik různých audio signálů je uloženo v datové1n bloku. 

Hodnota jedna značí mono, dva stereo apod. 

Vzorkovací frekvence je počet vzorků snítnaných za vteřinu pro jeden kanál. 

Uvádí se v Hz (hertz). 

Prz°Jměr bytů za sekundu je dán následující rovností: 

Prziměr bytů za sekundu = Vzorkovací.frekvence * Zarovnání bloku 

Pomocí tohoto údaje inůžeme určit, zda budeme schopní přenášet data ze souboru do 

přehrávače dostatečně rychle na to, aby nedocházelo k pomlká1n. 

Zarovnání bloků je počet bytů, které potřebuje1ne pro uložení jedné sady 

vzorků Geden vzorek za každý kanál). 

Zarovnání bloku =počet v.,vznamn„vch bitů za vzorek I 8 *počet kanálii 
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~}'znamné bity za vzorek. Hodnota udávající počet bitů potřebných pro 

uložení jednoho vzorku. Většinou je to 8" 16, 24 nebo 32. Pokud není počet bitů 

zarovnán na byte (násobek 8), 1nusí být počet bitů zaokrouhlen na nejbližší vyšší 

byte. 

Byty pro zvláštní formát. Pokud je kon1presní kód roven nule, jedná se o 

nekotnpritnovaný PCM soubor a tato hodnota pak není přít01nna. Jinak určuje počet 

bytů potřebných k zapsání dodatečných infonnací o použité kotnpresi. 

Blok dat: 

Offset Velikost 
. __ „_,_ -.„ ... ·-„.„ ... „.„. __ „., .... „„ •• ,_,.„ .••.• _„_, .. „ 

OxOO 4 

Ox04 4 

Typ 

char[4] 

Popis 

ID bloku 

dword Velikost bloku 

Tabulka 5. 5. Blok data 

Hodnota 

„dataH (Ox6461746 l) 

Tento blok obsahuje kro1ně povinné hlavičky sa1notná data. K jejich 

dekódování musí1ne použít k01npri1nační inetodu uvedenou ve fonnátové1n bloku. 

Pokud je kompresní kód jedna, tak to zna1nená, že data nejsou ko1npritnována. 

Jedná-li se o vícekanálový WAV soubor, tak jsou data pro jednotlivé kanály ukládána 

prokládaně po vzorcích. To znamená, že nejdřív je uložen jeden vzorek z prvního 

kanálu, za ním následuje vzorek z dalšího kanálu, jak ukazuje obrázek 5.6. 

v 

Cas Kanál Hodnota 

o 1 (levý) Ox0053 

2 (pravý) Ox0024 

1 1 (levý) Ox0057 

2 (pravý) Ox0029 

2 1 (levý) Ox0063 

2 (pravý) Ox003C 
Tabulka 5.6. Zpzlsob ukládání dat do více kanálů 

Tento způsob ukládání dat ná1n u1nožňuje strea1nované přehrávání, při ně1nž 

není potřeba načítat celý soubor najednou, ale inůže1ne ho číst po částech .. 
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Pokud jsou vzorky ukládány jako os1ni bitová čísla, tak jsou vždy bez 

zna1nénka. Všechny ostatní velikosti vzorků jsou specifikcrvány jako hodnoty se 

zna1nénke1n. Například šestnácti bitový vzorek nabývá hodnot od 1ninus 32_ 768 do 

32, 767 se střede1n na nule (ticho). Opo1nenutí tohoto faktu je někdy příčinou chyb 

v progra1nech. Stejně tak je důležité dát si pozor na sché1na Little - Endian. 

5.2. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) formát: 

MIDI formát neobsahuje vzorky vzniklé snímánhn analogového signálu, ale 

je to formát sloužící pro generování hudby. Popisuje skladbu. Určuje kdy 1ná zaznít 

jaká nota, který nástroj jí 1ná zahrát a zároveň dovede přenášet spoustu dalších 

informací souvisejících s fonnou skladby, kterou reprezentuje. 

Původním záměre1n pň tvorbě MIDI fonnátu bylo množnit propojení a 

komunikaci nástrojů od různých výrobců. Fonnát se ujal a v dnešní době s ní1n utní 

pracovat sekvencery většiny hudebních softwarů. Není závislý na platfonně a tak 

jeden MIDI soubor vytvořený a uložený na nějakém zařízení 1nůže být správně 

interpretován úplně jiný1n zařízením s odlišný1n softwarem. 

Všechna data v MIDI souborech jsou ukládána v Big - Endian fonně. Mnoho 

hodnot je uloženo ve formátu pr01něnné délky. To zna1nená, že různé hodnoty 1nohou 

být uloženy v různém množství bytů. U každého bytu je pak důležité zda začíná 

jedničkou nebo nulou. Jednička znamená, že za aktuálně čteným bytem následuje 

další byte příslušný té samé hodnotě. Nula pak znamená, že se jedná o poslední byte 

a následující byte už bude patřit jiné hodnotě. Nejvíce je 1nožné použít čtyři byty pro 

jednu hodnotu. 

MIDI soubory jsou organizovány podobně jako WAV do datových bloků. 

Každý takový blok předchází osmi bytová hlavička (header). ID bloku identifikuje 

jeho typ. Následující čtyři byty obsahují informaci o velikosti hlavičky, která 

následuje. 

Header chunk nebo-li hlavička: Hlavička obsahuje infonnace o celé 

skladbě. To zahrnuje konkrétní MIDI fonnát, počet stop a rozdělení. V celém MIDI 

souboru se hlavička vyskytuje vždy jen jednou a pokaždé hned na začátku. 
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Offset Délka Typ Popis Hodnota 

OxOO 4 char[ 4] ID bloku ._Mthd·· (0x4D546864) 

Ox04 4 dword Velikost bloku 6(0x00000006) 

Ox08 2 word Fonnát 0-2 

OxlO 2 word Počet stop 1 - 65 535 

Ox12 2 word Rozdělení času 

Tabulka 5. 7. Hlavil-:ka 

ID bloku a velikost bloku: ID bloku je vždy „Mthd"~ a velikost je vždy šest 

bytů protože se hlavička bloku vždy skládá ze tří stejných částí. 

Formát: Může nabývat hodnot od nuly do dvou a popisuje, jak 1ná být 

interpretována následující hodnota „počet stop"". 

Typ O 1ná jednu stopu, která obsahuje všechny události pro celou skladbu 

včetně názvu skladby, předzna1nenání, te1npa a hudebních událostí. 

Typ 1 1ná dvě a víc stop. Ta první by 1něla konvenčně obsahovat infon11ace o 

celé skladbě. Ostatní stopy by 1něly obsahovat jen infonnace, které se vztahují 

výlučně k nim sa1ný1n. Tento přístup je blízký současný1n více stopový1n MIDI 

sekvencerům. 

Typ 2 je v jistém s1nyslu kombinací předchozích dvou typů. Obsahuje více 

stop, ale každá stopa reprezentuje jinou sekvenci. Tyto sekvence ne1nusí být nutně 

přehrávány zároveň. Uplatnění nachází například při ukládání rytinických šablon 

bicích nástrojů. 

Počet stop: Hodnota, která nám říká, kolik stop bude následovat po bloku 

hlavičky. Pro MIDI soubory typu O by toto číslo mělo být rovno jedné. 

Rozdělení času definuje, jak stopy dekódovat při přehrání v reálné1n čase. 

Blok stopy obsahuje veškeré infonnace o jedné konkrétní stopě, její název a 

hudební události. 
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Offset 

Ox O O 

Ox04 

Délka 

4 

4 

Typ 

char[4] 

Popis 

ID bloku 

dword Velikost bloku 

Hodnota 

~,Mtrk~· (0x4D547268) 

Ox08 Data hudebních událostí stopy (track event data) 

Tabulka 5.8. Track hlok 

ID bloku a velikost: ID blokuje vždy ''MTrk'' (0x4D547268) a velikost 

závisí na počtu hudebních událostí stopy ( track events ). 

Data událostí stopy: Tato data se skládají z řetězce MIDI událostí (MIDI 

events ), který obsahuje infonnace o sekvenci a určuje, jak ji přehrát. 

Události MIDI (MIDI events): Události MIDI popisují veškerý obsah MIDI 

souboru od změn te1npa až po celou sekvenci a názvy pro jednotlivé hudební 

události. Tato data obsahují delta titne, typ události a dále data, která jsou pro danou 

událost specifická. 

Delta -Time události 1ná hodnotu prmněnné délky. To rozhoduje o tmn, zda by 

událost mela být přehrána relativně k poslední provedené události. Delta time 

hodnoty O zna1nená, že událost se provede současně s předchozí událostí. Delta titne 

první události stopy určuje zpoždění (delay) první události. Události, které nejsou 

závislé na čase, 1nají též nastavenu hodnotu delta titne. V t01nto případě se vždy 

používá hodnota O, aby byla událost provedena jako první ve řetězci hudebních 

událostí. Tento typ události v sobe zahrnuje název stopy a infonnace o copyrightu. 

Delta time je hodnota relativní, ne absolutní. Aktuální čas je určen pmnocí 

párovacích faktorů (couple factors), rozdělení času (definované v chunk header) a 

te1npa (definované v track header). Pokud není te1npo určeno, předpokládá se 

hodnota 120 beatu za 1ninutu. 

Typ události (Type ofevents): Existují 3 druhy událostí a to: MIDI Channel 

Events, System Exclusive Events and Meta Events. Blíže se podíváme jen na MIDI 

Channel Events. 
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Události kanálu MIDI (MIDI channel events): Řídící infortnace hudby~ jako 

přehrání určité noty nebo nastavení inodulační hodnoty MIDI kanálu'! jsou obsaženy 

v událostech kanálu. Každá událost kanálu se skládá z delta-titnu (stejně jako 

všechny události stopy), dvou nebo tří bytů'I které popisují typ události„ následované 

jednítn nebo dvěma specifickýtni para1netry události. 

Delta time Hodnota typu události MIDI kanál Parametr) Parametr2 

pro1něnná 4bity 4bity 1 byte 1 byte 

Obrázek 5.9. Channel events 

Události kanálu MIDI jsou nejčastějšhni událost1ni a obvykle tvoří značnou 

část MIDI souboru. 

Typ události 

Ztlumení tónu 

Zesílení tónu 

Aftertouch tónu 

Kontroler 

Z1něna progra1nu 
···-···""·"-••"'"·-····"""""'"''"""- . ··-·'""""""'"'"-

Aftertouch kanálu 

Pitch Bend 

Hodnota typu 
události 

Ox8 

Ox9 

Ox A 

OxB 

OxC 

OxD 

OxE 

MIDI kanál 

Číslo tónu 

Číslo tónu 

Parametr I 

rychlost 

rychlost 

Číslo tónu Hodnota aftertouch 

Hodnota kontroleru Hodnota kontroleru 

Číslo progratnu 

Hodnota aftertouch 

Hodnota pitch 
(LSB) 

nepoužit 

nepoužit 

Hodnota pitch 
(MSB) 

Obrázek 5.1 O. typy channel events 

Událost ztlumení tónu: Tato událost se používá pro ztlutnení aktuálního MIDI 

tónu. Tento typ události 1ná dva parametry. První určuje číslo tónu (0-128), který je 

hrán a druhý určuje, jak rychle bude ztlumen. 

Událost zesílení tónu: Tato událost se používá pro zesílení MIDI tónu. Tento 

typ události 1ná dva para1netry. První (číslo tónu) určuje číslo tónu, který 1ná být 

zesílen. Druhý parametr (rychlost) určuje, jak rychle 1ná být tón zesílen. 

Událost aftertouch tónu: Tato událost indikuje z1něnu hloubky tónu, který je 

aktuálně hrán. Událost má 2 para1netry. Číslo tónu určuje tón, jehož hloubka se 
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z1nění a hodnota aftertouch určuje, o jakou hloubku se z111enší. 

Událost kontroléru: Událost kontroléru indikuje zn1ěna v nastavení kanálu 

MIDI. Je zde celke1n 128 kontroléru„ které definují různé vlastnosti kanálu například 

hlasitost, 1nodulaci, efekty a další. Tento typ událostí n1á dva para1netry. První 

para1netr určuje, který kontrolér se z1nění a druhý para1netr určuje jeho novou 

hodnotu. 

Událost aftertouch kanálu: Tato událost, podobně jako attertouch tónu, 1nění 

hloubku všech tónů aktuálně přenášených kanále1n. Má jediný paratnetr a to kolikrát 

bude operace aftertouch provedena. 

Událost změny programu: Tato událost určuje z1něnu progra1nu (nástroje), 

který by 1nel být přehrán v MIDI kanálu. Má jediný parametr a tí1n je číslo progra1nu 

nového nástroje. 

Záje1nců1n o podrobnější informace o MIDI formátu doporučuji O.Forró [2]. 

27 



6. Analýza a dekompozice úlohy 

6.1. Cíl praktické části práce: 

Zadánítn práce bylo vytvořit prograin pro hudebníky, který bude schophý 

porovnat dva zvukové zázna1ny nebo zvukový záznain a notový zápis. Cílovou 

skupinou byli předevšhn zpěváci. Prograin by jim měl umožnit zpětnou kontrolu 

intonace2 při interpretaci nějaké inelodie. Jelikož toto zadání 1nůže být řešeno 111noha 

různými způsoby, bylo se třeba před vlastní itnple1nentací zorientovat v problé1nu a 

pokusit se zvolit řešení co nejlepší. 

6.2. Rozbor zadání: 

Oblastí, nad kterými bylo třeba se zatnyslet, je několik. Jednou z nich je s 

jakými hudební1ni formáty by 1něl progra1n pracovat. Existuje jich velké 1nnožství a 

liší se způsobem organizace ukládaných dat a také účele1n použití. To ná1n poskytuje 

dobrý výchozí bod pro naše úvahy. Při snímání zvuku z 1nikrofonu přes zvukovou 

kartu získáváme nekotnpritnované vzorky původního analogového signálu. K uložení 

takových dat se výborně hodí formát WAV3
• Naopak ale k přehrávání not je to fonnát 

naprosto nevhodný, protože neu1nožňuje hudbu generovat. Museli bych01n 1nít 

připravené hudební vzorky pro každou notu, které bych01n pak jen přehrávali, ale ani 

to by nebylo optimální řešení jelikož různé noty 1nohou inít odlišnou délku a vytvořit 

tak kvalitní zvukové zázna1ny, aby se daly hrát ve s1nyčce aniž by bylo poznat kdy 

záznatn končí a opět začíná a aby nebyly zašutněné a jinak nevyhovující by bylo 

těžké. Nicméně 1nohlo by se snadno stát, že bych01n takovéto řešení 1nuseli 

hnplementovat, kdyby nebylo hudebních formátů, které se používají ke generování 

hudby jako je formát MIDl4
• Díky MIDI 1nůže1ne zvukové kartě říci jaký zvuk 

chceme aby vytvořila. Můžeme určit výšku i délku tónu. Můžetne si dokonce zvolit 

jaký1n nástroje1n 1ná být tón zahrán. Tyto vlastnosti tvoří z MIDI fonnátu ideální 

volbu pro řešení našeho problé1nu. 

2 Intonace ve zpěvu znamená změny tónu ( melodie ). 
3 Podrobnosti o zvukovém formátu WAV naleznete v předchozí kapitole. 
4 Podrobnosti o zvukovém formátu MIDI naleznete v předchozí kapitole. 
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Dále inusítne vy1nyslet, jakým způsobe1n určit tóny, ze kterých se skládá 

vstupní signál. Vehni důležitá je v tuto chvíli jedna věc a tou je skutečnost že 

předpokládaný1n uživatele1n progra1nu je zpěvák. Kdybych01n totiž vyvíjeli třeba 

aplikaci pro orchestry, stáli bycho1n před zásadnín1 problé1ne1n. To" že bude1ne 

potřebovat analyzovat zpěv jiný1ni slovy zna1nená„ že bude1ne potřebovat analyzovat 

řadu jednotlivých tónu stejného zabarvení. Je to podobný problé1n" jaký řeší některé 

hry fungující na principu karaoke5 s bodovánhn výkonu hráče dle přesnosti zpěvu. 

Patří tnezi ně například hra SingStar, která je určená pro PlayStation 2 a vyšší„ a 

Virtual Karaoke [3], která vznikla jako Dipl01nová práce v Dánsku. Podobné úlohy 

se řeší po1nocí Fourierovy Analýzy, jejíž popis je k nalezení v předchozí části práce. 

Frekvenční rozbor vícehlasých skladeb pro různé nástroje, za účele1n převodu zvuku 

na noty, je problém, který je v současné době stále té1něř ne1nožné kvalitně vyřešit. 

6.3. Rozdělení úlohy na části: 

Aby bylo 1nožné úlohu snáze řešit je vhodné rozdělit si ji do několika dílčích 

celků. V mém případě to znamenalo rozklad do následujících částí: 

1) Nahrávání zvuku 

2) Přehrávání souborů ve formátu WAV 

3) Přehrávání MIDI zpráv 

4) Vykreslování a správa notové osnovy 

5) Vykreslování wavefonnů 

6) Analýza zvuku 

5 Karaoke je označení pro to, když zpěvák zpívá známou skladbu, ze které je odstraněný původní 
zpěv a je ponechán jen doprovod. Je běžné, že se zároveň s přehráváním hudby ještě zobrazuje 
text, který má daná osoba zpívat. 
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7. Implementace 

7.1 Platforma a specifika programu: 

Jako platformu pro tvorbu hudebního editoru jsem zvolila Microsoft .N ET. -

Program je psán v jazyku C# za použití vývojového prostředí Microsott Visual 

C# Express Edition 2008. 

Program pracuje s WAV soubory následujících para1netrů: 

- ko1nprese: PCM (=žádná) 

- vzorkovací frekvence: 44100Hz 

- počet kanálů: 1 

- počet bitů na vzorek: 16 

Je třeba, aby blok formátu předcházel data bloku. 

7.2. Struktura programu: 

Progra1n se skládá z několika tříd, které jsou te1naticky seskupeny ve větší 

celky. 

Terluto11 \VnveGear StaveGeí\1· 

- T er!nton, partial class - WaveDock, control - StaveDock, control 
- SaveWorker, partial class - WaveShell, control - StaveShell, control 
- LoadWorker, partial class - WaveFile, class - Gap, class 
- F ourierAnalyser, class - WavePeakFil.e, class 

- WavePlayerBufferBase, class 
- WavePlayer, class 
- WaveRecorder, class 
- WaveWriter, class 

Obrázek 7. 1. Rozděleni projektu na části. 

Obrázek 7 .1. ukazuje rozdělení programu na části podle příslušnosti do 

jednotlivých jmenných prostorů. Terlnton je řídící část progra1nu, která koordinuje 

spolupráci jednotlivých oblastí. WaveGear obsahuje nástroje pro práci se soubory ve 
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formátu WAV, což zahrnuje jejich přehrávánL nahrávání i vizualizaci. StaveGear se 

analogicky stará o práci s MIDI zprávami a vykreslování notové osnovy. Následující 

detailnější popis jednotlivých částí postupuje podle náležitosti do j1nenných prostorů 

a v nich s1něrem od tříd na nejnižší úrovni ke třídá1n, které je obalují. 

7.2.1. Jmenný prostor StaveGear: 

StaveGear je j1nenný prostor skládající se z několika tříd„ z nichž nejníže je 

třída Gap. 

Třída Gap reprezentuje jedno ,,okénko-\ ze kterých je celá notová osnova 

sestavena. V okénku 1nůže být buď houslový klíč, předzna1nenání, taktová čára, 

prázdná notová osnova, typ taktu, p01nlka nebo nota. Pokud instance třídy Gap 

obsahuje notu, pa1natuje si také, jakétnu MIDI tónu nota odpovídá. K vykreslování 

not je použit font MusiQwik, který obsahuje kmnpletní sadu not v rozsahu dvou a půl 

oktávy, po1nlk, křížků, odrážek a dalších značek, pod kterýtni je již nakreslena 

notová osnova a není tedy třeba ji vykreslovat zvlášť. Noty se tudíž vykreslují jako 

textový řetězec. Jelikož primámhn účele1n tohoto progra1nu není tvorba partitur, 

nekontroluje správnost zápisu, to nechává na uživateli. Osnov je 1nožné vytvořit 

v jedno1n projektu několik. Pokud je potřeba vytvořit souzvuky, je nutné napsat noty, 

které mají znít zároveň do více osnov pod sebe. Tento koncept odpovídá to1nu, že 

noty 1nají odpovídat tónům, které chceme zpívat, tudíž 1nají tvořit jednoduchou 

1nelodii. Použijeme-li více osnov, 1nůžeme si vybrat, zda je chceme přehrávat 

postupně, nebo zároveň. 

WaveShell: Každá osnova představuje jednu instanci třídy WaveShell. Ta 

obsahuje strukturu List<Gap>, ve které jsou uloženy reference na části osnovy, 

řazené za sebou v pořadí, v jakém se 1nají vykreslovat. WaveShell u1nožňuje uživateli 

také nastavit te1npo a hlasitost pro přehrávání. 

Třída StaveDock obaluje instance osnov a stará se o jejich roz1nístění na 

ploše projektu. Zároveň je samostatnou komponentou a je tnožné ji použít i 1nitno 

projekt Terlnton. 

K přehrávání vytvořených notových zápisů jsou použity nástroje z knihovny 

MIDIToolkit. Ta poskytuje prostředky pro otevření výstupního MIDI zařízení, 

organizování MIDI zpráv do stop a jejich přehrávání. 
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Pokud uživatel chce, inůže si pustit inetronotn~ který je tvořen sa1nostatnou 

stopou a 1nění své te1npo podle te1npa právě přehrávané osnov) 

StaveGear je tedy ucelený nástroj pro přehrávání a editaci jednoduchých 

nestandardizovaných notových zápisů. 

7.2.2. Jmenný prostor WaveGear: 

Podobně jako StaveGear je i JYaveGear j1nenný1n prostore1n skládající1n se 

z několika tříd. Jednou z nich je WaveRecorder. 

WaveRecorder je třída itnple1nentující 1netody potřebné pro nahrávání 

souboru ve fonnátu WAV. Při spuštění programu Terlnton je vytvořena instance 

rekordéru a je otevřeno vstupní zvukové zařízení. Je-li jich na počítači víc~ je 

otevřeno to, které je nastavené jako výchozí. Správná funkce nahrávání tedy záleží i 

na nastavení zvukových preferencí syté1nu. Vstupní zařízení se zavírá až při 

ukončení práce s progra1nem. Ke k01nunikaci se zvukovou kartou využívá1n 

knihovny DirectX. Pro vyzvedávání nahrávaných dat slouží pole (buffer) statické 

velikosti. Vejde se do něj přibližně 200 tnilisekund dat. 

Při inicializaci instance rekordéru jsou nastaveny tzv. Notify události, které 

slouží k tomu, aby později při nahráváni byl rekordér pravidelně „buzenH a 

informován o tom, že si tná vyzvednout data. Místo použití notify se také dá použít 

takzvaný polling, což je postup, kdy se rekordér v krátkých intervalech řízených 

systé1novými hodinami ptá, zda jsou již k dispozici další data. To je tnéně efektivní 

způsob řešení. 

Ve chvíli, kdy je po1nocí tlačítka „rekord" zahájeno nahrávání, rekordér spustí 

nové vlákno, aby tnohl pracovat, aniž by ho rušily další procesy běžící na hlavnítn 

vlákně aplikace a čeká, až bude upozorněn na potřebu vyzvednout buffer s daty. 

Když k t01nu dojde, tak plný buffer předá instanci třídy Wave Writer, která se postará 

o další zpracování. Následně rekordér zase čeká na další upozornění v nekonečné 

s1nyčce. V této smyčce se také odehrává kontrola toho, zda uživatel neukončil 

nahrávání, pokud ano, tak skončí snítnání signálu z 1nikrofonu a předá se zbytek dat 

z bufferu instanci WaveWriteru a ukončí se vlákno, které bylo pro účel nahrávání 

spuštěno. Od této chvíle rekordér čeká, než bude zahájeno další nahrávání. 
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WaveWriter: Třída 1VaveH'riter slouží předevšín1 potřebám rekordéru. 

Konstruktor této třídy přijítná jako vstupní para1netry hodn ">ty popisující fonnát 

výstupního souboru a jeho jtnéno. Jak bylo napsáno dříve„ přesné pořadí bloků ve 

WAV souboru není pevně dáno. 1Yave1Vriter nejdříve zapíše riff hlavičku„ potom tint 

blok a nakonec data blok. Díky tomuto pořadí zápisu bloků v souboru je usnadněno 

čtení a není potřeba soubor procházet až na konec ve snaze najít tint blok„ bez jehož 

znalosti nelze soubor přehrávat, protože neví1ne jak data správně interpretovat. 

Když je zahájeno nahrávání, vytvoří se dočasný soubor„ ka1n se zapisují data„ 

která posílá přehrávač. Riff a fint blok WaveWriter zapíše až ve chvíli, kdy dostane 

povel k ukončení zápisu, za ně poté připojí nahraná data. 

O u1nístění a poj1nenování vzniklého souboru se stará hlavní progra1n. Stejně 

tak zajišťuje, aby se nový WAV aut01naticky zobrazil v okně progra1nu v podobě 

wavefonnu. 

WavePlayerBufferBase a WaveP/ayer: Přehrávání WAV souborů zajišfují 

třídy WavePlayerBufferBase a WavePlayer. V třídě WaveP/ayerBzdTerBase je 

definováno základní rozhraní přehrávače. Třída WavePlayer po ní dědí. Základní 

architekturu těchto dvou tříd jse1n si vypůjčila od Garyho W.Schweda6
, ale 1nusela 

jsem si je značně přizpůsobit. 

Princip fungování je podobný jako u rekordéru. Opět jsou využity knihovny 

DirectX, notify události a buffer. Delší soubory jsou přehrávány streamovaně, kratší 

staticky. 

WaveFile: O načítání a vykreslování WAV souborů se stará třída WaveFile. 

Každá instance této třídy odpovídá j edn01nu otevřené1nu WA V souboru. Primárně 1ná 

WaveFile zprostředkovávat údaje o formátu souboru a u1nožňovat přístup k jeho 

datům - zvukovým vzorků1n - dalším částem progra1nu 

Konstruktor třídy přijímá jako vstupní parainetr cestu k souboru, o který se 

1ná třída starat. Pokud se soubor podaří úspěšně otevřít, následuje jeho rozparsování. 

Musí1ne shromáždit informace z jednotlivých bloků souboru, abychom věděli jak se 

k ně1nu chovat. 

6 Viz. zmínka v příloze A- použité knihovny. 
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Pro potřeby přehrávání a vykreslování \VAVu má třída metody na čteni dat. 

Hlavní 1netoda čte prvky po vzorcích do pole tvořeného l 6ti-t:itovými čísly. Důvod 

proč čteme po celých vzorcích a ne po bytech je ten, že WAV je ukládán v Little ·

Endianu a pokud chce1ne vzorky nějak zpracovávat - 1nichat je, měnit jejich hlasitost 

apod. - 1nusítne je správně interpretovat. Sa111otné míchání se provádí .... o třídu-- víš, k 

to1nu se ještě dostane1ne. 

Další funkcí třídy ~VaveFile je vykreslování WAV souboru. To se dá řešit 

o "' ruzne. 

Cesta hrubé síly by byla procházet celý soubor a vykreslovat ho vzorek po 

vzorku. Krmně toho, že málokdy potřebuje1ne takhle detailní pohled na složky 

WAVu, tak je to vehni náročné na čas a výsledně i na pa1něť. Yzpo1neň1ne si co je 

PCM WAV zač. Jsou to nekompri1nované zvukové vzorky a v naše1n případě jich 

1ná1ne 44100 za vteřinu, přiče1nž každý 1ná velikost l 6bitů. Nejenže by procházení i 

krátkého souboru trvalo vehni dlouho - aspoň v relacích světa počítačů - ale navíc 

pokud bycho1n se navíc snažili vykreslit celý soubor najednou, bylo by to náročné i 

na pa1něť. Nehledě na to, kdybychmn ještě pokaždé při překreslování chtěli celý 

proces opakovat. Tato metoda je tedy nevhodná. 

Další vývojový1n krokem našeho algorit1nu by 1nohlo být použití různých 

1nalých optimalizací, jako je kontrolování nutnosti překreslování, vykreslování dat 

jen do viditelné části canvasu (povrch, na který kreslíme), vypočítávání pozice v 

souboru na které začíná1ne a končítne načítání dat apod. 

Nakonec jse1n dospěla k použití 1netody takzvaných „Peak Files ", kterou 

používá například CoolEdit a 1nnoho dalších programů, které potřebují zobrazovat 

digitální signály. Přijít na to, jak vyspělejší progratny řeší tento problém, nebylo 

úplně jednoduché. 
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7 .2.3. Metoda Peak Fil es: 

Princip 1netody peak ji/es (souborů vrcholků) spočívá v totn, že pří otevírání 

souboru projde1ne všechna jeho data, a z n vzorků vybere111e jen dva - nejvyšší a 

nejnižší z n hodnot. Tyto vybrané vzorky uložítne do pmnocného souboru. Soubor._ 

který nám thnto postupe1n vznikne, nazýváme peak soubor. Peak v angličtině 

zna1nená vrcholek. To odpovídá tmnu, že vybíráme vzorky s nejvyšší amplitudou. 

Velikost zvoleného n závisí jen na nás .. Jelikož peak soubor vytváříme za účele1n 

zrychlení procházení souboru, tak není 1noudré volit hodnotu n příliš malou. Na 

druhou stranu čhn větší bude, títn nepřesnější bude infonnace, kterou bude peak 

soubor obsahovat. Při formátu WAV souboru, se který1n pracuje tento program, je 

vhodná hodnota 128. 

Princip interpretace peak souboru je jednoduchý. Stanov1ne si, že zomn 1: I 

pro nás znamená to, že 2 vzorky z peak souboru, zastupující jednu n-tici z původního 

souboru, budou 1nít stejnou pozici na ose x, na osu y je pro1nítne1ne v p01něru jejich 

hodnot a výšky plochy na kterou vykresluje1ne a spojhne je čarou. Tímto způsobetn 

vykreslíme souvislou plochu, aproxiinující hodnoty původního WAV souboru. 

Chceme-li používat zomn, je ideální, aby zoo1n in byl i1nple1nentován jako 

dělení aktuálního zoo1nu dvěma a zoo1n out jako násobení dvěma. Poto1n tedy 

použijeme-li zoom out, tak jediné co udělá1ne je, že ze dvou dvou vzorků z peak 

souboru vybereme jeden, opět ten obsahující vyšší hodnoty. Jiná situace nastane, 

pokud uživatel použije zoom in. V tu chvíli by jeden dvou vzorek v peak souboru 

1něl odpovídat více bodům na ose x. Buď se tedy uchýlíme k to1nu, že budetne 

wavefonn vykreslovat jako řadu čtverců. Nebo pro vykreslování při vyššítn detailu 

budeme používat původní WAV soubor. Zdálo by se, že tak přijdetne o výhodu, 

kterou nám přinesl peak soubor, ale 1nusíme si uvědomit, že při takovétn zoo1nu ná1n 

stačí projít relativně malou část dat v souboru, abychom pokryli viditelnou šířku 

canvasu (plochy, na kterou vykreslujeme). 

Tí1nto způsobem dostaneme wavefonn v podobě, v jaké ho zobrazuje většina 

hudebních progra1nů. 
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WaveShell: Třída WaveShell je nadstavbou nad třídou IVin'eFile. Je napsaná 

jako sa1nostatná kmnponenta a zprostředkovává třídě IVi1vef.ile události jako je 

kliknutí 1nyši a podobně. 

WaveDock: Nad třídou JYaveShell stojí třída JVi1veDock. Ta se stará o správu 

všech otevřených WAV souborů. U1nožňuje přidávat a odebírat soubory a také 

inicializuje výstupní zvukové zařízení a stará se o volání tnetod přehrávače a také 

1nixuje zvuky z jednotlivých WAV souborů dohro111ady. 

7 .2.4. Jmenný prostor Terlnton a využití FA: 

Terlnton je název celého progra1nu a také jmenný prostor, do kterého náleží 

1netody a struktury, které propojují jednotlivé části progra1nu dohron1ady nebo které 

se nedají zahrnout do předcházejících prostorů jelikož nepracují výhradně jen s MIDI 

nebo s WAV fonnáte1n. 

LoadWorker a SaveWorker se starají o načítání a ukládání projektů. 

Projekte1n se přitom rozu1ní soubor libovolného 1nnožství notových osnov(instancí 

třídy StaveShell) a WAV souborů. Projekty se ukládají do souboru v XML fonnátu. 

Pro každou notovou osnovu je zaznamenán každý její prvek s potřebnými atributy, 

což jsou ty, které se nedají dopočítat ze znalosti jiných. Dále je uložena cesta 

každého WAV souboru patřícího do projektu. Každý takový WAV soubor si 

překopíruji do adresáře projektu, který aut01naticky vytvářítn, takže tni stačí 

pamatovat si adresu relativní k adrese sa1notného XML souboru. K práci s XML 

soubory používám knihovnu od firmy Chilkat soft7
• 

FourierAnalyser: Patří sem také třída FourierAnalyser, která iná na starosti 

analýzu WAV souborů a MIDI stop a vizualizaci výsledku. Pro každou MIDI stopu a 

každý soubor WAV, které analyzér dostane ke zpracování zjistíme, jaká nota zní 

kterou desetinu sekundy. Mohli bych01n sa1nozřej1ně zvolit i kratší časový interval, 

ale zvýšil by se ná1n títn obje1n ukládaných dat a pravděpodobnost, že tón se ve 

zpěvu bude iněnit rychleji než desetkrát za vteřinu je 1nalá. Naopak kdybychotn 

7 Odkaz na stránky finny a příslušnou knihovnu lze nalézt v příloze A- použité knihovny. 
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interval zvětšili už bychmn 1nohli ztratit údaje o některých tónových z1něnách v 

1nelodii. 

Analýza MIDI stops: 

PreAnalyzeMIDITrack(Track track, string name, short division, int 

_tempo) 

Na vstupu očekává 1netoda MIDI stopu v podobě instance třídy Track„ která 

je součástí MIDIToolkitu9 Leslieho Sanťorda, j1néno„ které se použije při vytvoření 

souboru pro uložení výsledku analýzy, division což je časové rozdělení MIDI stopy a 

její tempo. Te1npo je udáváno jako počet tnikrosekund za čtvrťovou notu a division 

definuje kolik tiků trvá čtvrťová nota. Z těchto hodnot 1nůže1ne snadno zjistit, kolik 

1nilisekund trvá jeden tik. 

·1 ·s p r· k f empo 
mi 1 ec er ic = divisiow* 1000 

Vzorec 7.2. v.vpoc-:et milisekund zajeden tik 

Nyní bude1ne procházet stopu po jednotlivých MIDI zprávách. Zprávy jsou 

řazeny za sebou tak, jak následují v čase( ticích). V MIDI stopě 1nůže být i 1neta 

zpráva obsahující z1něnu te1npa. V případě, že na ni narazíme, 1nusítne adekvátně 

přepočítat počet 1nilisekund za tik podle vzorce 7.2. Kromě ztněny te1npa hledátne 

pouze kanálové zprávy nesoucí povely NoteOn a NoteOff, které říkají, kdy 1ná nota 

začít znít a kdy 1ná být utlu1nena. Tyto hodnoty jsou udávány v absolutních ticích. To 

znamená v počtu tiků, které uplynuly od začátku stopy až do chvíle, kdy přišla tato 

zpráva. Známe-li počet 1nilisekund za tik, 1nůžeme vypočítat, kolik milisekund která 

nota nebo pomlka trvá del vzorce 7.3., kde TicksTillNow je absolutní počet tiků z 

poslední obdržené zprávy. Na začátku algorittnu je tedy roven nule. 

numOJMiliSec = ( AsbTicks - TicksTilll\low) * miliSecPerTick 

Vzorec 7.3. v.vpoc-:et délky noty v milisekundách 

8 Pro připomenutí struktury MIDI fonnátu si přečtěte kapitolu 5.2. 
9 Informace o MIDIToolkitu naleznete na adrese uvedené v příloze A - použité knihovny. 
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P01nlka se pozná tak„ že mezi poslední zprávou NoteOff a aktuální NoteOn je 

prodleva. Tedy se jejich absolutní tiky nerovnají. 

Cíle1n je rozdělit celou stopu po desetinách vteřiny a zjistit„ kdy zní jaká nota„ 

popřípadě kdy nezní žádná. Všechny noty převedeme do jedné oktávy a tyto hodnoty 

poté uložhne do souboru pro další použití. 

Při této analýze používáme stopy obsahující jednoduchou melodii. Netnůže se 

ná1n tedy stát, že by znělo více not najednou. 

Analýza dat WAV souborů: 

PreAnalyzeWave(WaveFile wave) 

VstupnÍln para1netre1n inetody je instance třídy WaveFile10
• Stějně jako u 

analýzy MIDI souborů i zde bude cíle1n vytvoření souboru obsahujícího čísla MIDI 

tónů. Jeden tón na desetinu sekundy. Postup, jakým takovýto soubor vytvoříme, je 

ale zcela odlišný. 

Z WAV souboru načítá1ne postupně pole o velikosti 1024 vzorků. Chcetne, 

aby těchto 1024 vzorků zastupovalo jednu desetinu vteřiny. Při vzorkovací frekvenci 

44100Hz bude1ne .vybírat jeden vzorek ze vstupního souboru přibližně z os1ni. Takto 

získáme všech 1024 vzorků, z nichž každý bude reprezentovat osin původních. Jako 

reprezentanta inůžeme vybrat 1naximu1n nebo průměr oněch os1ni prvků. Těchto 

výsledných 1024 vzorků použijeme jako vstupní hodnoty pro FFT 11
• Na vstupu FFT 

očekává pole typu Exocortex.DSP.C01nplexF 12
, což je dvouroz1němé pole čísel. 

Jedna část je označena lm( imaginární), druhá Re( reálná). Do itnaginámí části 

umístíme samé nuly a do reálné hodnoty vzorků, které jse1n přečetli ze souboru. 

Tudíž budeme provádět N prvkovou FFT. S ohledem na názvosloví používané v 

předchozích kapitolách js1ne právě vytvořili časovou doménu. 

Jako výsledek FFT se nám vrátí to samé pole, které ale nyní reprezentuje 

frekvenční doménu. V t01nto poli budetne hledat frekvenci s nevyšší amplitudou. 

Pole přitom bude1ne procházet jen do poloviny jeho délky, protože druhá polovina 

1 O Třída patří do jmenného prostoru WaveGear~ který byl popsán v předchozích kapitolách. 
11 FFT - Fast Fourier Transform je metoda, které se věnuje jedna celá kapitola této práce. 
12 V příloze A- použité knihovny je uveden odkaz na knihovnu Exocortex.DSP. 
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obsahuje negativní frekvence 13 „ které nás nezajímají. Indexy pole O až Nl2 zastupují 

různé frekvenci( ale nerovnají se jitn). Atnplitudu frekvence zastupované určitý111 

indexe1n k zjistítne dle vzorce 7.4.'I kde Re„r značí reálnou část frekvenční don1ény a 

lmX itnaginámí. 

Amplituda (k)=\ Re./( (k )2 + hn~\' (k )2 I\ N 

Vzorec 7.4. \:1'poc~e1 <.1mplitz1dyji·ekvence na pozici k 

Podaří-li se ná1n takto najít 1naxi1nální amplitudu„ tak spočítáme jaké 

frekvenci odpovídá index k, na kterétn jsnie ji našli. Ve vzorci 7.5. je N velikost pole 

frekvenční i časové do1nény a SamplePerSec je vzorkovací frekvence souboru„ který 

analyzujeme. 

k 
Frekvence( k)=-* SamplePerSec 

N 

Vzorec 7.5. v.:vpočetfrekvence na pozcici k 

Abychom následně určili číslo MIDI tónu, který danné frekvenci odpovídá, 

použijeme vzorec 14 7.6 .. 

.,. '"DJT , = 12 *ln (Frekvence) 
1vu. i on ln ( 2) 

In(6.875) _
3 

ln (2) 

Vzorec 7. 6. v,.,vpočet MIDI tónu 

Nyní víme, kdy zní jaký tón. Na přesnost této 1netody 1ná ovše1n vliv 1nnoho 

vnějších faktorů. Především pak kvalita analyzované nahrávky. Pokud je na ní příliš 

šu1nu, je-li hlas je 1noc potichu nebo naopak nahlas, tak výsledky budou nepřesné. 

Existuje 1nnoho metod, které se pokouší tyto nepřesnosti z1nírňovat. Víme - li, že 

chceme analyzovat zpěv, tak můžeme odfiltrovat frekvence, kterých lidský hlas není 

schopen. Při hledání frekvence s nejvyšší amplitudou, tedy vynecháme frekvence 

pod 82Hz a nad 1046Hz. Ani to ovšem nemusí stačit. Stále se nám jako ''hlasitější" 

1nůže jevit některá frekvence ruchu. Dále se 1nůžeme pokusit nalézt několik 

nejsilnějších frekvencí a jako výslednou zvolit tu, která bude 1nít 1nezi nalezený1ni 

13 Viz. Kapitola o FFT. 
14 Pro porozumění vzorci 7.6. doporučuji [4] 
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frekvencemi svůj násobek. Nebo-li najdeme vyšší hramonické tóny. Ani zde ale opět 

není stoprocentní úspěch zajištěn. Pro přibližnou orientaci zpěváka je to ale metoda 

postačující. 

Tóny, které touto metodou získám převedeme všechny do jedné oktávy, 

abychom zohlednili různé polohy hlasů. Budeme mít tedy maximálně 12 různých -

opakujících se tónů v celém výsledném souboru, plus jedno číslo reprezentující ticho. 

Vizualizace výsledků analýzy: Máme - li k dispozici výsledky analýzy dvou 

různých souborů nebo stop nebo stopy a souboru, můžeme je vizuálně porovnat. 

Každý soubor s hodnotami získanými analýzou vykreslíme jako posloupnost 

obdélníčků - hodnoty z různých souborů se budou lišit barvou. Jedna desetina 

sekundy bude reprezentována jedním obdélníčkem. Na ose x bude čas. Na ose y 

budou tóny. Pozice obdélníčku na ose y tedy znamená, který tón reprezentuje. Pokud 

jsou obdélníčky různých barev v zákrytu, znamená to, že se vstupní data shodovala. 

h 
a# 
a cc:aca c:m:ICJ 

g# ,. 
g a co a 

f# 
f 

Obrázek 7. 7. výstup porovnáni dvou vstupních signálů 
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8. Závěr 

Jednítn z cílů práce bylo seznámit čtenáře s vybranými pojmy z oblasti 

zpracování digitálního signálu a s podobou některých hudebních ťon11átů. Téma je t9 

vehni obsáhlé a proto jse1n vybrala jen oblasti související s praktickou částí práce" 

kterou byl návrh a i1nple1nentace hudebního editoru s analýzou zvukového vstupu. 

Pro získání detailnějších a k01nplexnějších infonnací odkazuji čtenáře" stejně jako 

to1nu bylo v textu, na kapitolu 9 - Literatura" zej1néna na [ l ]. 

V praktické části práce jse1n navrhla a imple1nentovala program, který umí 

vytvářet a editovat jednoduché notové zápisy. Utni je také přehrávat. Umožňuje 

z1něnu tempa a hlasitosti přehrávání popřípadě výběr části k přehrání a to ve dvou 

různých 1nódech. Dále 1nůže1ne použít metrono1n. Kromě práce s notami a MIDI 

zprávami také u1ní přehrávat, nahrávat a ukládat zvukové soubory ve formátu WAV. 

Dají se vytvářet a ukládat projekty obsahující notové zápisy a WAV soubory. 

Progra1n dokáže s po1nocí Fourierovy analýzy porovnat dva soubory, dva notové· 

zápisy nebo ko1nbinaci obou. Tyto vlastnosti ho činní vhodný1n nástroje1n pro 

kontrolu intonace zpěvu. Thnto svýtn zatněřenítn se progratn liší od jiných 

hudebních editorů. 

Projekt takového typu, jaký1n je realizace hudebního editoru je 1nožné 

rozšiřovat a vylepšovat téměř bez mnezení. Ať už přidávánítn funkcí progra1nu„ jako 

jsou například různé zvukové filtry, 1nožnosti editace zvuků, nebo jen vylepšování1n 

uživatelského rozhraní, což je časově ve hni náročné. 

Progra1n tak, jak je přiložen na CD, je schopen výše popsaného, ale bylo by 

vhodné obohatit ho ještě o některé prvky, jako je například zobrazování časové osy u 

wavefonnů a výsledků analýzy a přehlednější uživatelské rozhraní. Dále jsou 

předpřipraveny některé další funkce jako je export zapsaných not do MIDI souboru 

nebo porovnávání vstupu z mikrofonu s notovým zápise1n v reálném čase. 

Jelikož 1ně proble1natika zpracování zvuku a vývoje hudebního editoru 

zaujala, budu se snažit časem některé funkce doplnit. Aktualizace progra1nu budou k 

nalezení na adrese http://www.tcrinton.\vz.cz 
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Příloha A - Použité knihovny: 

Microsoft DirectX 9.0c 

Progra1nátorská knihovna obsahující nástroje pro tvorbu počítačových her a dalších -

1nultitnediálních aplikací 

http://www.1nicrosoťt.com/downloads1· 

Exocortex 

Knihovna pro C# od Bena Hudsona a Barry Ptersna umožňující práci s komplexními 

čísly, lD, 20 a 30 FFT a i1nplementující různé statistické metody. 

http ://www.exocortex.org/ dsp/ index .html 

Sanford Mutlitnedia MidiToolkit 

C# knihovna od Leslieho Sanforda poskytující ucelený soubor prostředků pro práci s 

MIDI soubory. 

http://www.les1iesanford.co1n/Pro~ran11ning/MJDIT00Jkit.shtml 

Chilkat C# XML Class 

Knihovna pro práci s XML dokmnenty. 

http://www.chilkatsoft.com 

Gary W. Schwede 

Třída BufferPlayerBase pro přehrávání WAV souborů s p01nocí DirectX. 

http://www.codeproiect.c01n/KB/audio-video/MdxSoundEx.aspx 

příloha B - Použité hudební fonty: 

MusiQwik, MusiQwikBold 

Fonty obsahující noty a hudební značky 

http://www.icogitate.com/--ergosum/fonts/tnusicfonts.htn1 
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Příloha C - Uživatelská příručka: 

Instalace a odinstalace programu: 

Progra1n je opti1nalizován pro běh na operačnhn systé1nu Microsoft Windows 

XP. Na jiném OS není běh zaručen. 

Na přiložené1n CD jsou dva druhy instalátorů. Jeden pro nainstalování 

sa1notného progra1nu bez dalších potřebných součástí, další který nainstaluje i pís1na. 

V případě, že si budete chtít nainstalovat pís1na ručně, naleznete je na CD v adresáři 

„Fonts". Jedná se o písma MusiQwik.ttf a MusiQwikB.ttf. 

Další součásti nutné k běhu progra1nu nejsou instalovány auto1naticky. Jsou 

jitni knihovny DirectX a platforma .Net. V případě, že je na svém počítači ne1náte, 

najdete je ve stejně pojmenovaných adresářích na CD popřípadě si je inůžete 

stáhnout z webových adres uvedených v příloze A. 

Po instalaci progra1nu prosím neodebírejte nic z jeho adresáře, jinak 

znemožníte správnou funkčnost. Pro odinstalování použijte odinstalátor, který bude k 

nalezení v adresáři progra1nu na vašem disku, popřípadě funkci Windows odebrání 

softwaru. 

Základy práce s programem: 

Po spuštění programu je automaticky vytvořen prázdný projekt. Vše, co zde 

vytvoříte se bude ukládat do složky progra1nu. Pokud projekt před zavřením 

neuložíte, nebude už možné znovu ho načíst. 

Pro přidání nové notové osnovy slouží tlačítko „Add stave". Dále si v 1nenu 

osnovy můžete zvolit, jakou značku chcete do osnovy přidat - notu, po1nlku, 

taktovou čáru, předzna1nenání, typ taktu. V osnově se pohybujete pomocí šipek 

doprava a doleva, popřípadě inyší kliknete na zvolené 1nísto. Pokud umisťujete notu, 

tak se vám do doby, než operaci potvrdíte klávesou „Enter", zobrazuje šedou barvou. 

Šipka1ni nahoru a dolu 1něníte výšku noty. Klávesou „Delete'' s1nažete obsah 
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vybraného políčka osnovy. Mezerníkem prodlužujete notovou osnovu. Klávesou 

„Back Space" smažete obsah políčka a také ho celé odstraníte. Pokud na libovolné 

místo v osnově poklepáte levým tlačítkem myši, vyberete tak místo, odkud se má 

začít s přehráváním. Pravým tlačítkem označíte naopak konec. 

Pro přehrání zapsaných not můžete použít buď tlačítko „Play" v menu 

osnovy, nebo tlačítko označené zelenou šipkou u pravého horního okraje okna 

programu. To první přehraje pouze MIDI noty, to druhé spustí i přehrávání WAV 

souborů, jsou-li nějaké otevřeny. 

Pokud máte vytvořeno více osnov a chcete aby se přehrávali postupně, 

necháte tlačítko „Connect" nezmáčknuté. Pokud chcete aby se osnovy přehrávali 

zároveň, zmáčknete tlačítko „Connect" a jeho nápis se změní na „Merge". U každé 

osnovy můžete měnit její tempo a hlasitost. Pokud pro přehrávání zvolíte mód 

„Merge", tak se všechny osnovy budou přehrávat v tempu, které má nastavené 

osnovy první. 

V módu „Connect" se během přehrávání zobrazuje nad právě hranou notou · 

červená čára. Můžete si také zapnout funkci metronomu. 

V r ~ f ·~. - . l "1 f .t k R~ " Signlture • ! · ·f'Lrf Connlct Mltrcnom 

, , . , ,··. "~ O nue 

fe J.1H5• I ~ •. Jr Show 

't'OUne: , ... ·:„.„ ·q···· ... ~ rrue 

~· 
,:.ti·. 

Obrázek C. l. okno programu 

Pro nahrání nového WAV souboru stiskněte tlačítko v podobě červeného 
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kolečka v inenu v pravé části okna progra1nu. Zároveň s nahrávánÍln se začne 

přehrávat vše(otevřené WAV soubory, notové osnovy), u čeho není zaškrtnuté 

políčko ,,1nute"". Nahrávání ukončíte stiske1n tlačítka představovaného žluto-zelený1n 

čtverečke1n. Nahraný WAV soubor se vá1n auto1naticky zobrazí ve spodní části 

progra1nu. Poklepánítn levý1n tlačítke1n inyši na panel nacházející se těsně nad 

prvnítn WAV souborem 1nůžete zvýšit zo01n. Pravý1n zoo1n zase z1nenšíte. 

Pro přidání již existujícího WAV souboru použijte 1nožnost v hlavnÍln menu 

progra1nu Wave --+ Add File. Je ovšem nutné aby otvíraný soubor nepoužíval 

ko1npresi (PCM), 1něl vzorkovací frekvenci 441 OOHz, počet bitů na vzorek 16, byl 

1nono a aby blok formátu předcházel data bloku. 

Otevřené WAV soubory i notové osnovy odstraníte z projektu z1náčknuthn 

křížku v levém homhn rohu příslušného objektu. WAV soubory se po odstranění z 

projektu nes1nažou. Pokud jste si jistí, že už je nebudete potřebovat, je nutné je 

s1nazat ručně. 

Ukládání a načítání projektů: 

Pro ukládání a načítání projektů slouží 111enu „File". Projekty ukládejte jako 

soubory s příponou x1nl. V 1nístě, ka1n projekt uložíte, se vytvoří složka se stejný1n 

jinénem a nakopírují se do ní všechny po1nocné a WAV soubory náležející dané1nu 

projektu. Pokud pracujete s projektem, který již někdy byl uložen a pojmenován, tak 

se všechny nové nahrávky budou ukládat přímo do něj. Pokud projekt ještě nebyl 

uložen, budou se ukládat do adresáře progra1nu. 

Porovnání WAV souborů a notových zápisů: 

Tato funkce je užitečná ve chvíli, kdy jste si napsali nějaké noty a chcete 

vědět, zda je dokážete přesně nazpívat. Nahrajete si váš zpěv po1nocí nahrávací 

funkce programu a následně pomocí 1nenu v pravé části programu přidáte soubor 

WAV s vašítn zpěve1n do analyzéru. To uděláte tak, že kliknete na tlačítko 

„,WtF'"(Wave to FourierAnalyser). Pokud 1náte otevřeno více WAV souborů, progra1n 
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Vás nechá vybrat si, který z nich chcete analyzovat. V nabídce jsou soubory v pořadí 

v jakém se zobrazují v okně programu. 

Abyste mohli použít funkci analyzátoru, potřebujete mu předat přesně dva 

různé vstupy. Jedním tedy může být WAV soubor, viz.předešlý odstavec. Dále 

pomocí tlačítka TtF(Track to FourierAnalyser) můžete předat k analýze některou z_ 

našich notových osnov. Opět dostanete na výběr kterou, je-li jich víc. 

Analyzovat můžete také nechat dva různé WAV soubory, nebo dva notové 
, . 

zap1sy. 

Máte-li již zadány dva prvky k analýze, tak pomocí tlačítka „Show" zobrazíte 

výsledek. Výsledek analýzy prvního přidaného objektu bude zobrazován zeleně, 

druhého červeně. Každý čtvereček odpovídá jedné desetině sekundy. Tlačítkem 

„Hide" tabulku opět skryjete, ale nesmažete. Tlačítkem „Reset" připravíte analyzátor 

pro nové vstupy. 

File Wave 
,,·.,, ••...• „„„.·„,,.,,„„,•, 

fAd~Stave i 0 J [T]t Jt I J. j I ~ 
[!] tempo: ~ ~olume: ·-O-

' I I I I I I I I I I 

._........__ ______ ___......._ ___________________________ --I 

;;1..· ......... ·.,.ll:lc:JE:a:lm:I· 

g~·· 

s . 
•••••• 
f 

Obrázek C.2. výstup a menu analyzátoru 
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