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1. Úvod 

1.1. Motivace 

Motivací byla autorovi potřeba MIDI editoru. Hledání takového programu na 

Internetu nebylo úspěšné – nalezené programy byly často placené, jejich rozhraní bylo 

buď textové nebo interpretovaly MIDI soubory jako sled zvuků (zatímco autorova 

představa byla aplikace používající v uživatelském rozhraní noty). Některé z programů 

byly pak příliš komplexní, umožňovaly uživateli plné využití možností formátu MIDI, 

ovšem na úkor jednoduchosti ovládání. Všechny tyto aplikace mají jistě své uplatnění, 

avšak program, který by bylo možné jednoduše a intuitivně používat jen se základní 

znalostí notopisu, autor nenalezl. 

Zatímco autorovou představou byla snadno ovladatelná aplikace pro tvorbu 

jednoduchých zvukových souborů MIDI, požadavkem zadavatele práce byl MIDI editor 

schopný zaznamenat složitější notové partitury. Výsledný projekt se tak snaží 

poskytnout uživateli jednoduchý nástroj pro vytváření MIDI souborů bez nutnosti znát 

formát MIDI a zvukové systémy s ním pracující, jehož ovládání by bylo snadné 

a intuitivní, který by však byl schopen vyhovět i náročnějšímu uživateli. 

1.2. Cíle práce 

Cílem projektu bylo vytvořit aplikaci s grafickým rozhraním umožňující rychlé 

a pohodlné zadávání not a jejich následné uložení do souboru formátu MIDI. Aplikace 

měla umět zadávat noty s možností změny dynamiky, trioly, artikulační znaménka 

(staccato, legato).  

Cílem projektu nebylo vytvořit aplikaci umožňující uživateli plně využít všech 

možností formátu MIDI, ani aplikaci schopnou číst a interpretovat všechny MIDI 

soubory. Aplikace nicméně měla bezchybně číst soubory touto aplikací vytvořené, 

a neměla ostatní soubory odmítat bezdůvodně (například zaznamenáváním své 

identifikace do ukládaného souboru a odmítáním souborů neobsahujících tuto 

identifikaci). 
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Cílem této práce pak je shrnout poznatky získané jak studiem potřebných standardů, 

tak i při samotné tvorbě programu, nastínit některé zajímavé problémy a dilemata, které 

při implementaci vyvstaly, a zdůvodnit jejich řešení použitá v této aplikaci. 

Protože specifikace požaduje, aby program uměl bez problémů číst soubory jím 

uložené, vyvstává automaticky otázka, zda a jak úspěšně lze použít formát MIDI jako 

digitální formát zápisu not – dosud totiž na poli výpočetní techniky chybí obecně 
uznávaný formát pro záznam notových partitur. Tato práce proto také diskutuje 

vhodnost MIDI formátu pro tyto účely a problémy a přednosti takového postupu. 
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2. Základní informace o formátu MIDI 

Tato kapitola popisuje základní součásti standardu MIDI a shrnuje informace, jejichž 

znalost byla nutná pro implementaci programu. Následující podkapitoly jsou z velké části založeny na těchto textech: stránka MIDI Manufacturers Association [1] (zejména 

oddíl „MIDI Specifications“), The MIDI Specification [2], MIDI Tutorials [3], 

Svět MIDI [4] a Velká kniha MIDI [5]. 

2.1. Rodina standardů MIDI, její vývoj a součásti 

Tato práce pro zjednodušení mluví o „formátu MIDI“ a zmiňuje „soubory ve formátu 

MIDI“. Původní specifikace MIDI ze začátku osmdesátých let však o souborech vůbec 

nemluví – specifikuje tvar konektorů a protokol pro přenos dat po kabelu mezi 

zařízeními tímto konektorem vybavenými. K této specifikaci pak postupně přibývaly 

další, název „MIDI“ se však vžil pro celou skupinu těchto standardů. Tato práce 

používá vžité označení „MIDI“, označením „formát MIDI“ je tedy zpravidla myšlena 

rodina standardů MIDI, označením „soubor ve formátu MIDI“ pak soubor ve formátu 

SMF. 

Jak již bylo zmíněno, původní standard MIDI specifikuje konektor a formát zpráv 

posílaných mezi zařízeními. Dalším důležitým standardem je standard General MIDI, 

upřesňující některé aspekty původní specifikace MIDI, jako je např. význam čísla 

nástroje. Třetí součástí MIDI důležitou pro tuto práci je formát Standard MIDI File, 

specifikující způsob, jakým proud MIDI zpráv zapsat do souboru. 

2.2. Specifikace MIDI 

Standard MIDI specifikuje formát tzv. MIDI zprávy. MIDI zpráva jsou binární data 

interpretovaná po bytech. Zpráva začíná status bytem, který má horní bit nastaven na 1 

(princip „running status“ specifikuje, že za jistých okolností lze status byte vynechat – 

potom se použije status byte předešlé zprávy). Status byte určuje typ zprávy 

a u některých typů zprávy i číslo kanálu (0 – 15, dolní čtyři bity status bytu) – kanály 

viz dále. Za ním následují datové byty, jejich počet se různí podle typu zprávy udaného 

status bytem. Všechny datové byty mají horní bit nastaven na 0. 
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Specifickým typem zprávy je sysex zpráva (system exclusive), určená pro posílání 

obecnějších dat obecně nespecifikovaného významu. Ta začíná status bytem s hodnotou 

0xF0 a končí status bytem s hodnotou 0xF7. Mezi nimi může být libovolné množství 

datových bytů (s horním bitem nastaveným na 0). První datový byte by měl označovat 

výrobce zařízení, které zprávu poslalo. Smyslem těchto zpráv je umožnit výrobcům 

definovat vlastní sadu MIDI zpráv, které jejich zařízení budou podporovat. 

Dalším výjimečným typem zpráv jsou realtime zprávy. Tyto zprávy nemají žádné 

datové byty a mohou být poslány kdykoliv, i uprostřed jiné zprávy. Jejich význam je 

vesměs pro synchronizaci jednotlivých zařízení. Zařízení, které tuto zprávu přijme, by ji 

mělo zpracovat nebo ignorovat, a poté pokračovat v přijímání zpráv, jako kdyby 

realtime zprávu nikdy nedostalo. 

Pro pochopení smyslu MIDI zpráv je vhodné představit si hudebníka ovládajícího 

elektrický klavír. Nejdůležitějšími typy zpráv (z pohledu implementace tohoto projektu) 

jsou: 

• note-on: informace, že má začít znít nota. V našem přirovnání to odpovídá 

informaci o tom, že hudebník zmáčkl klávesu na klavíru. Zpráva má dva 

datové byty, první udává, která nota má začít znít, druhý, s jakou razancí má 

zaznít; 

• note-off: informace, že má nota přestat znít. Odpovídá to informaci o tom, že 

hudebník pustil klávesu. Zpráva má opět dva byty, první říká, která nota má 

přestat znít, druhý, jak rychle má přestat znít; 

• program change: informace, že na daném kanálu (určeném status bytem) 

mají další noty znít určeným nástrojem. Jediný datový byte této zprávy udává číslo nově vybraného nástroje. Odpovídá to informaci, že hudebník na klavíru 

přepnul nástroj. Nutno poznamenat, že standard MIDI neurčuje, jaký nástroj 

které číslo nástroje označuje; 

• controller: značí změnu nastavení ovladače. Ovladačem je například 

posuvník hlasitosti nebo pedál. Tato zpráva má dva datové byty. První 

označuje číslo ovladače (význam některých čísel však v tomto případě 
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definován je, na rozdíl od významu čísel nástrojů). Druhý označuje novou 

hodnotu ovladače. 

Z dalších typů zpráv uveďme aftertouch informující, jakou silou hudebník klávesu 

tiskne, nebo pitch wheel určující, že zvuky znějící na daném kanálu mají být posunuty 

o zlomky půltónu nahoru či dolů. 

Všechny výše uvedené zprávy mají jako součást status bytu údaj o kanálu. V MIDI 

existuje 16 kanálů, jde o mechanismus, kterým protokol MIDI umožňuje po jednom 

přenosovém kanálu posílat zprávy více různým zařízením, případně více různým částem 

jednoho zařízení. 

Specifikace MIDI dává výrobcům poměrně značnou volnost v tom, jak kterou zprávu 

interpretovat. To spolu s faktem, že mnoho parametrů výsledného zvuku lze ovládat na 

úrovni globální, na úrovni jednotlivých kanálů i na úrovni jednotlivých not, způsobuje 

ne úplně snadnou orientaci ve formátu MIDI. 

Například ovladač modulation wheel obvykle reprezentuje nějakou formu vibrata 

nastavenou pro jeden kanál. Stejně tak bude typicky vibrato ovládat zpráva aftertouch, 

ovšem pro jednotlivé noty. Vibrato může ovšem ovlivňovat i zpráva channel pressure 

(v rámci kanálu) a nejspíš i jiné zprávy. 

Jiným příkladem může být hlasitost. Hlasitost kanálu je dána ovladačem volume. 

Dodatek General MIDI (viz níže) přidává možnost ovládat hlasitost globálně pomocí 

sysex zprávy. Hlasitost jednotlivé noty může být ale ovlivněna také druhým parametrem 

zprávy note-on, tento parametr však znamená razanci nástupu noty a může být 

reprezentován i jinak než pouhým zvýšením hlasitosti. Navíc však mohou hlasitost noty 

ovlivnit i zprávy aftertouch a channel pressure, zmíněné již v předchozím odstavci – 

přesný význam zpráv totiž definován není, je jen doporučeno, aby channel pressure 

ovládal spíše hlasitost a aftertouch spíše vibrato. 
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2.3. Dodatek General MIDI (GM) 

Krátce po vydání standardu MIDI se ukázala nutnost upřesnit specifikaci přidáním 

několika dalších požadavků. 

„Hudebník připojil svůj Roland D-10 ke své Yamaze DX-7, protože preferuje 

klávesy D-10, ale má radši zvuk DX-7. Vybere na D-10 nástroj označený Piano 

a zahraje na jeho klávesnici a z DX-7 se ozve… trumpeta?“ [6] (volně přeloženo) 

Původní specifikace MIDI totiž neříkala, jak mají být nástroje přiřazeny k číslům 

používaným ve zprávě program change. Stejně tak nebylo stanoveno, jak mají být 

k číslům not přiřazeny bicí. Standard MIDI 1.0 dokonce ani nespecifikuje, jaká je vazba 

mezi MIDI číslem noty a její skutečnou výškou. 

Kvůli těmto a dalším problémům byl koncem osmdesátých let vydán dodatek 

nazvaný General MIDI (GM). Ten specifikuje, že nota číslo 69 znamená komorní A 

(A440), jednoznačně určuje přiřazení nástrojů k jejich číslům a také bicích k číslům not. 

Kanál číslo 10 byl vyhrazen právě pro bicí. Dále byly stanoveny požadavky ohledně 
minimálního počtu not, které má zařízení být schopno najednou hrát, upřesnění 

významu hodnoty ve zprávě pitch wheel a další. 

Dodatek General MIDI jistě přispěl velkou měrou k použitelnosti protokolu MIDI 

pro komunikaci mezi zařízeními různých výrobců a má pochopitelně velký význam 

i v kontextu využití MIDI jako formátu souboru. 

2.4. Formát Standard MIDI File (SMF) 

SMF zavádí formát pro ukládání posloupnosti MIDI zpráv do souboru. Přidává také 

několik vlastních zpráv, tzv. metaudálostí (meta-events). 

Soubor formátu SMF se dělí na bloky, každý blok má čtyřbytovou hlavičku, za ní 

délku datové části bloku, za níž následují data. Zavádí také dva typy bloků – hlavičku 

a stopu – přičemž nevylučuje budoucí přidání dalších typů. 

Hlavička (označená písmeny MThd) má 6 bytů a obsahuje obecné informace 

o souboru: 



 

12 

• První dva byty označují typ souboru. V současnosti jsou definovány tři typy 

označené 0, 1 a 2. Typ nula značí soubor s jedinou stopou. Předpokládá se 

pak členění této stopy na kanály. Typ 1 označuje soubor s několika stopami 

hrajícími zároveň. Typ 2 je určen pro ukládání několika na sobě navzájem 

nezávislých stop. 

• Další dva byty říkají, kolik stop soubor obsahuje. 

• Poslední dva byty určují vztah mezi čtvrťovou notou a deltačasy, případně 
deltačasy a reálným časem (deltačasy viz níže). 

Stopa (označená písmeny MTrk) nese ve své datové části již samotná data – 

posloupnost MIDI zpráv a metaudálostí doplněných o údaj o jejich umístění v čase. Pro 

záznam pozic zpráv ve stopě byly zvoleny relativní tzv. deltačasy, udávající odstup 

zprávy od předchozí (pokud tedy např. víc not má zaznít naráz, všechny příslušné MIDI 

zprávy až na první budou mít deltačas 0). Deltačas je uváděn před zprávou jako číslo 

proměnlivé délky: může mít délku 1 až 4 byty, přičemž vždy platných je sedm nižších 

bitů, nejvyšší bit je nastaven na 0 u posledního bytu tohoto čísla a na 1 u všech zbylých. 

Pro všechna vícebytová čísla se ve formátu SMF požívá konvence big-endian 

(nejvýznamnější byte je uveden první). 

Jak již bylo uvedeno, SMF také přidává vlastní skupinu zpráv, tzv. metaudálostí. 

Jimi ošetřuje některé další problémy ukládání MIDI do souboru a přidává možnost 

zaznamenávat některé další informace. Uveďme možnost zaznamenat změnu tóniny, 

tempa a rytmu, textové informace jako je jméno skladby, její text či copyright (formát 

MIDI se tímto posouvá z oblasti záznamu výstupu z hudebních zařízení směrem 

ke komplexnějšímu záznamu skladeb). Z metaudálostí ošetřujících problémy 

s ukládáním MIDI do souboru uveďme povinnou End of Track (konec stopy), která 

označuje čas, kdy má přehrávání stopy skončit (jinak totiž tato informace není vůbec 

jasná). 

Formát SMF není jediným formátem pro zápis MIDI zpráv do souboru, je však 

formátem v dnešní době nejrozšířenějším. V počítačovém světě se pro soubory v tomto 

formátu používá přípona „.mid“. 
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Je třeba ještě připomenout jeden na první pohled ne zcela zřejmý fakt – ani formát 

SMF nezaručuje, že soubor uložený v tomto formátu bude znít na dvou různých 

zařízeních stejně. Stále jde totiž o informace ve smyslu „uživatel stiskl klávesu, uživatel 

pustil klávesu“, ne o vlastní zvuková data. Ačkoliv tedy díky dodatku General MIDI 

zpráva obsažená v souboru formátu SMF přesně určuje jak vysoký tón má zaznít a který 

nástroj jej má zahrát, je stále na koncovém zařízení, jak bude výsledný zvuk opravdu 

znít. Tento problém řeší až například formát Downloadable Sounds (DLS), který 

umožňuje kromě MIDI zpráv ukládat do souboru i vlastní zvukové vzorky. 
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3. Analýza a návrh 

3.1. Výběr množiny podporovaných vlastností 

Prvním úkolem bylo již při tvorbě specifikace určit podmnožinu vlastností not 

a MIDI událostí, jež bude tento program schopen upravovat. Výsledná množina 

podporovaných vlastností měla poskytovat uživateli možnost zaznamenat většinu 

informací běžně se vyskytujících v notovém zápisu, a přitom zachovat koncept 

uživatelské jednoduchosti programu. Vybrána byla podpora dynamiky, artikulačních 

znamének (staccato, legato), podpora vkládání not délky od celé po čtyřiašedesátinové 

včetně možnosti vkládání not s tečkou a triol a samozřejmě podpora vkládání not všech 

výšek podporovaných formátem MIDI. Dále byla vybrána podpora změn tempa, rytmu 

a tóniny a podpora tří ovladačů: hlasitosti, vyvážení a ovladač modulace (vibrato efekt). 

3.2. Vkládání not 

Základním problémem při návrhu jednoduchého uživatelského rozhraní pro zadávání 

not je množství informací, jež je nutné v rámci zadávání jedné noty uvést. Připomeňme, 

že informace o notě se v základu skládá ze dvou MIDI zpráv – note-on a note-off. Tyto 

dvě zprávy dohromady nesou informaci o výšce noty, její délce, síle (síle úderu) 

a rychlosti, s jakou přestane znít (to velmi zhruba odpovídá rozlišování staccata 

a legata). Informace o výšce noty se pak ještě z lidského pohledu skládá z čísla oktávy, 

názvu noty a případného křížku či béčka. To znamená, že uživatel musí v nejhorším 

případě zadat až šest různých údajů pro vložení jedné noty. 

Pro co největší zjednodušení zadávání not byly zvoleny tyto principy: 

• Pro ovládání čísla oktávy, délky noty, dynamiky úderu a artikulace (staccato, 

legato) byly zvoleny přepínače. Tyto údaje zůstávají často po delší úsek 

zadávaných not nezměněné, proto byla uživateli dána možnost tyto údaje 

nezadávat pokaždé. I tak je zadávání not bohužel značně náročné a vyžaduje 

velkou soustředěnost uživatele, neboť ten si musí v každém okamžiku 

uvědomovat minimálně, v které oktávě se nachází a jaká délka noty je 

zvolena (nechce-li tyto informace pokaždé zjišťovat z monitoru). Přesto však 
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tento systém přináší určité usnadnění (u délky si typicky stačí všimnout, že 

nově zadávaná nota je stejně dlouhá jako předchozí zadaná, při změnách 

oktávy je velice vhodné implementovat tlačítka pro relativní posun o oktávu 

výš a níž; nastavení dynamiky a artikulace by se pak typicky nemělo měnit 

příliš často). Navíc tento systém neznemožňuje uživateli vkládat tyto 

informace pokaždé znovu, pokud by mu takový styl práce vyhovoval lépe. 

• Vlastní vložení noty se děje v reakci na vložení informace o jménu noty (C, 

D, E, F, G, A, H). To odpovídá zvyklosti ne-li obecné, pak alespoň autorem 

práce pozorované, že hlavní důraz je při označování noty kladen právě na její 

jméno : „cé dva půlová“. 

• Pořadí vkládání informací o notě je následující: 

− číslo oktávy, délka, dynamika, artikulace (tedy všechny přepínače) 

− jméno noty 

− případný křížek nebo béčko (vkládání této informace až po vložení 

jména noty je opět inspirováno zvyklostí – „Cis“, „C sharp“) 

Přijatá opatření samozřejmě nemohou snížit počet vkládaných informací v nejhorším 

případě,  v běžném použití by však měla uživateli umožnit vkládat většinu not vložením 

jedné až tří informací ze zmíněných šesti. 

3.3. Stopy, kanály, nástroje 

Data v MIDI (přesněji v SMF) jsou rozdělena do stop, stopy se dále dělí na kanály, 

noty v jednom kanálu mohou navíc být hrány každá jiným nástrojem. Lidské vnímání 

však rozlišuje v zásadě části skladby hrané různými nástroji, případně různé melodické 

linky hrané na stejný nástroj. 

V zájmu zjednodušení ovládání aplikace a přizpůsobení se tomuto lidskému vnímání 

byla přijata tato omezení: každé stopě bude přiřazen jediný nástroj a jediný kanál. 

Různé stopy mohou přitom mít přiřazen stejný kanál i stejný nástroj. 
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Představíme-li si soubor jako hudební partituru pro orchestr, každá stopa pak 

odpovídá zhruba notové partituře jednoho hudebníka (tato představa je výstižná pro 

nástroje jako klarinet či housle, pro klavír, kytaru a další nástroje schopné hrát víc 

melodických linek naráz by partituře jednoho hudebníka odpovídalo víc stop se stejným 

nastaveným nástrojem). 

3.4. Dvojzvuky, akordy 

Původní návrh předpokládal, že v jedné stopě bude znít vždy maximálně jedna nota. 

Po dohodě se zadavatelem práce bylo od tohoto požadavku upuštěno – zápis dvojzvuků či akordů by byl za takových podmínek velice nepřehledný. Konečný návrh proto 

připouští zadávání více not na stejnou pozici ve stopě, pokud tyto jsou stejně dlouhé. 

Toto omezení bylo přijato s ohledem na přehlednost zápisu a proto, aby nevznikaly 

nejasnosti ohledně pohybu kurzoru po osnově reprezentující v grafickém rozhraní stopu. 

Vyplývá z něj totiž další omezení oproti možnostem MIDI – v rámci stopy každá nota 

začíná až poté, co všechny předchozí skončily. Právě toto omezení řeší zmíněné 

problémy s orientací ve stopě. 
Tato omezení vůči možnostem MIDI přitom nijak nepřijatelně neomezují uživatele – 

ten může v případě potřeby použít k zápisu not pro jeden nástroj dvě či více stop, 

takový zápis přitom často bývá i logický (například rozdělení kytarového partu na část 

hranou palcem a část hranou ostatními prsty). 

3.5. Ovladače 

Byla zvolena podpora tří ovladačů: hlasitosti, vyvážení (ve smyslu umístění zvuku 

při stereo reprodukci) a modulace. Absence možnosti nastavit hlasitost stopy či její části 

a její umístění v pomyslném prostoru by uživatele nepřijatelně omezovala. Možnost 

ovládání modulace (vibrata) byla požadavkem zadavatele práce. 

Přidání podpory dalších ovladačů by nemělo být problémem a v případě vývoje 

dalších verzí aplikace by bylo jistě jedním ze zvažovaných vylepšení. Otázkou však 

zůstává, do jaké míry by přidání dalších ovladačů bylo přínosem a nakolik by bylo jen 

zbytečným zesložitěním aplikace. 
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3.6. Uživatelské rozhraní 

Bylo zvoleno grafické rozhraní vykreslující stopy jako notové osnovy s notami 

reprezentujícími MIDI události note-on a note-off. Vykreslování not a notových osnov 

by se mělo z velké části řídit konvencemi notopisu [7].  

Bylo jasné, že takovéto grafické rozhraní bude implementačně velmi náročné, avšak 

s ohledem na celkový koncept aplikace bylo nezbytné, aby hudebník usednuvší 

k programu měl před sebou jemu dobře známou notovou osnovu, ne sled čísel a písmen 

nebo grafickou reprezentaci používající různobarevné grafy a tvary, jejichž význam by 

se musel nejdřív naučit. 
3.7. Ukládání souborů 

Program nebude zavádět vlastní proprietární formát souboru pro ukládání svých dat, 

jediným formátem pro uložení a čtení souboru tedy bude (až na možnost exportu do 

obrazového formátu) formát MIDI, konkrétně SMF. 

Vzhledem k výše uvedeným omezením a omezeným schopnostem notového zápisu 

přehledně zobrazit všechny informace, které lze do MIDI souboru uložit, bylo 

rozhodnuto, že program nebude plně podporovat otevírání souborů vytvořených jinými 

programy. Toto omezení funkce programu je bohužel nevyhnutelné, program se však 

alespoň bude snažit při otevření takového souboru jeho obsah interpretovat co nejlépe 

a některé nepodporované zprávy bude alespoň uschovávat v paměti a při uložení opět 
do ukládaného souboru zapisovat. 

Vzhledem k popsanému uspořádání grafického rozhraní je logické, aby program 

ukládal MIDI do SMF souborů typu 1. Číst však bude schopen soubory typu 1 i 0, 

neboť tyto dva typy se až na počet stop a několik detailů neliší. 

Protože je MIDI jediným formátem, který program pro ukládání dat používá, čtení 

souborů jím uložených by program měl zvládat pokud možno beze ztrát dat. To se může 

ukázat problematické, protože některé údaje o notové osnově neovlivní přímo zvuk not 

a protokol MIDI tudíž jejich záznam z logických důvodů žádným standardním 

způsobem neumožňuje. Pomoci mohou metaudálosti formátu SMF, které částečně 
vycházejí těmto potřebám vstříc. 
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4. Implementace 

Následující podkapitoly zmiňují a zdůvodňují nejdůležitější rozhodnutí v průběhu 

implementace a popisují některé problémy a jejich řešení. Poslední podkapitola pak 

stručně shrnuje strukturu programu a provázání jednotlivých částí. 

4.1. Zvolený programovací jazyk 

K implementaci byl zvolen jazyk C++ s rozšířením Managed Extensions (.NET 

Framework verze 1.1). Jazyk C++ byl v době specifikace autorovi nejbližší, Managed 

Extensions byly použity kvůli snadnější implementaci uživatelského rozhraní. 

Tato volba byla v mnohém nešťastná. Managed Extensions, jak již název napovídá, 

používají princip garbage collectoru (o zánik objektů se stará systém), zatímco 

u běžných C++ objektů musí o správnou dealokaci objektů dbát programátor. Použití 

garbage collectoru také nutně vede k rozdělení paměti na část jím spravovanou a část 

používající klasický C++ přístup. Ukazatele mezi těmito dvěma částmi paměti pak musí často být nahrazeny šablonou gcroot, nefungují copy-constructory apod. Managed 

Extensions také pracují s vlastní sadou typů, liší se například v implementaci řetězce, 

a převody bývají někdy poměrně problematické. Největší zátěží pro programátora však 

je již zmíněná nutnost neustále vnímat, které objekty jsou spravovány systémem 

a o které se programátor musí „postarat“ sám. 

Z dnešního pohledu se autorovi jeví jako dobrá volba jazyk Java, v době zadávání 

projektu však autor tento jazyk neovládal. 

4.2. Grafická reprezentace otevřeného souboru 

Připomeňme, že pro reprezentaci otevřeného souboru bylo vybráno grafické rozhraní 

sestávající ze sady notových osnov. 

Pro vytvoření tohoto rozhraní byly zvažovány dva různé postupy – vykreslování 

celého rozhraní na jedno okno (panel), nebo reprezentace s použitím systémem 

poskytovaných mechanismů – reprezentace objektů grafického rozhraní jako potomků 
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třídy Control (jedna osnova by tak mohla být třeba potomkem třídy Pannel, nota 

potomkem třídy Label nebo Button). 

Druhý přístup umožňuje využít možností poskytovaných mechanismy systému, 

například snazší implementaci práce myši. Tento přístup by snad vedl i k rychlejšímu 

vykreslování grafického rozhraní. 

V případě volby tohoto přístupu by bylo možné zvažovat, zda datovou strukturu 

reprezentující otevřený soubor oddělit od jeho grafické reprezentace, nebo zda využít 

jednu hierarchii objektů pro obojí. 

První přístup vyžaduje vlastní implementaci některých mechanismů, jako příklad 

opět uveďme zpracování stisku tlačítka myši: protože při tomto přístupu části plochy 

nejsou objekty rozeznávané systémem, je třeba implementovat vlastní mechanismus 

zjišťující, na kterou část plochy uživatel kliknul a jaký má tedy tato akce význam. 

Vykreslování celé plochy jako celku však umožňuje lépe zpracovat vztahy mezi 

jednotlivými objekty (notami, takty). 

Charakteristické pro vykreslování not je právě množství různých vztahů 

ovlivňujících jejich konečnou podobu. Je-li například v taktu před notou Fis zvolena 

tónina G dur (1 křížek), pak se před notou Fis již křížek nepíše. Stejně tak se před notou 

Fis křížek nebude psát, je-li v taktu před ní již jiná nota Fis. Jiným příkladem může být 

vykreslování not překračujících hranici taktu. Změní-li li se v taktu s celou notou 

rytmus z celého na tříčtvrťový, celou notu je najednou nutno kreslit jako půlovou notu 

s tečkou v prvním taktu a čtvrťovou v dalším, spojené obloučkem. Pokud se navíc 

v dalším taktu opět změní rytmus, zvětší se i šířka oblasti nutné pro vykreslení této 

informace a tím se prodlouží vykreslovaný oblouček mezi notami. Pokud by se navíc 

v tomto taktu změnila i tónina (z hudebního hlediska by to bylo neobvyklé, uživateli 

však nic nebrání takovou změnu provést), mohlo by být nutné druhou notu kreslit 

s křížkem, béčkem či odrážkou. Stejně tak uživateli nic nebrání zadat celou notu do 

osnovy s bizarním 1/64 rytmem – takovou notu je pak nutno vykreslit do 64 taktů. 

Uvedené případy snad ilustrují dostatečně, jak netriviální vztahy mezi objekty by 

bylo nutno ošetřovat. Vybrán proto byl první přístup, v němž lze při sekvenčním 

vykreslování snáze vztahy ošetřit. 
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Při implementaci nebyl zvážen další možný přístup – místo vykreslování všech 

osnov na jeden panel vykreslovat každou osnovu na zvláštní panel (okno). Vztahy mezi 

jednotlivými osnovami nejsou nijak složité, rozdělení kreslení na vykreslování stop by 

neměl být problém. Takovéto řešení by mohlo přinést malé zjednodušení implementace 

a snad i rychlejší překreslování rozhraní. 

4.3. Hlavní datová struktura – reprezentace otevřeného 

souboru 

Otevřený soubor reprezentuje objekt třídy Tplocha. Tento objekt obsahuje informace 

vztahující se k reprezentaci celého souboru, jako jsou pozice kurzoru v souboru 

(třídimenzionální struktura obsahující číslo osnovy, pozici v ní a relativní index noty 

v rámci pozice) a úroveň přiblížení. Dále obsahuje objekt uchovávající informace 

společné pro všechny stopy (osnovy) – nastavení tempa, rytmu a tóniny. Kontejner 

(deque) pak drží odkazy na objekty reprezentující jednotlivé stopy. Zde je využito 

virtuální dědičnosti, kontejner obsahuje odkazy na objekty dvou typů – notovou osnovu 

a osnovu pro bicí. 

Každá osnova obsahuje kontejner pro noty, pro nastavení ovladačů a pro 

nepodporované MIDI zprávy příslušející této stopě. 
Kontejner pro noty je dvourozměrná mapa indexovaná pozicí a číslem (výškou) noty, 

její data tvoří délka, dynamika a artikulace noty. Explicitní (uživatelem zadaná) pomlka 

má výšku -1, implicitní pomlce neodpovídá žádný prvek mapy – implicitní pomlka 

reprezentuje absenci prvků, které by danou pozici vyplnily. 

Kontejner pro ovladače je mapa indexovaná pozicí a číslem ovladače, hodnotou je 

jeho nastavení. Na rozdíl od kontejneru pro noty, jež je upravován pomocí metod 

k tomu určených, je tento kontejner veřejný a práce s ním je přímočará, bez použití 

přístupových metod. 

Třetím zmíněným kontejnerem je fronta nepodporovaných MIDI zpráv. Do něj jsou 

při otevírání souboru ukládány některé MIDI zprávy, které aplikace nepodporuje, beze 

snahy je jakkoliv interpretovat. Tento kontejner není při práci se souborem nijak 
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upravován, při ukládání souboru je jeho obsah pouze přidán k MIDI zprávám vzniklým 

převodem vnitřní reprezentace stopy na frontu MIDI zpráv. 

4.4. Pohyb kurzoru 

Pohyb kurzoru je v rámci jedné osnovy zajišťován metodami left(), right(), up() 

a down() příslušného objektu reprezentujícímu tuto osnovu. Implementace tohoto 

pohybu není zcela triviální jednak vlivem implicitních pomlk, které nejsou 

reprezentovány žádným objektem v mapě not, jednak různým počtem not na 

jednotlivých pozicích, přičemž kurzor by měl zachovávat svoji relativní vertikální 

polohu. Následující obrázek  ilustruje požadovaný pohyb kurzoru po osnově s více 

notami na jedné pozici: 

Obrázek 1: Ilustrace pohybu kurzoru 

 

Pohyb mezi osnovami zajišťuje objekt třídy Tplocha. 
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4.5. Zpracování práce myši 

Vzhledem k použití jediného panelu pro vykreslování rozhraní bylo nutné 

implementovat vlastní mechanismus zpracování stisku tlačítka myši. 

Hlavní datová struktura je při stisku tlačítka myši informována o souřadnicích 

ukazatele myši a dotázána na strukturu Tshape. Objekt typu Tplocha (hlavní objekt 

datové struktury) si při každém překreslení zapamatuje souřadnici spodního okraje 

každé vykreslené osnovy. Podle této informace rozhodne, do oblasti které osnovy 

uživatel kliknul, a předá dotaz příslušné osnově. 
Struktura reprezentující osnovu si při každém svém překreslení vytváří seznam 

objektů a jejich obdélníků, objekt blíž začátku seznamu je pak blíž uživateli ve smyslu 

souřadnice z. Projitím tohoto seznamu osnova zjistí, na který objekt uživatel kliknul, 

a vrátí příslušný objekt Tshape.  

Objekt typu Tshape obsahuje identifikaci objektu plochy (souřadnice) i typ objektu 

(například nota, hlavička stopy, oblast taktové čáry). Je-li objektem nota (či pomlka), 

hlavní objekt datové struktury na ni přesune kurzor. Poté vrátí objekt Tshape metodě 
hlavního okna, která celý dotaz vznesla. Ta v závislosti na typu vráceného objektu 

a dalších okolnostech může informaci dále využít (například zobrazit dialog vlastností 

noty) – reakce na událost stisku tlačítka myši se tak může postupně odehrát i na obou 

úrovních. 

Detaily o objektu typu Tshape a reakci na stisk tlačítka myši viz programová 

dokumentace projektu. 

4.6. Práce s MIDI 

Prvotní otázkou bylo, do jaké míry začlenit převod mezi vnitřní reprezentací a daty 

ve formátu MIDI přímo do metod datové struktury a do jaké míry tyto převody vyčlenit 

do zvláštního modulu aplikace. První představou bylo vyčlenit celé rozhraní pro MIDI 

do zvláštního modulu, nakonec však byla zvolena varianta, ve které je část převodu 

provedena přímo datovou strukturou a výsledný meziformát je pak předán 

samostatnému modulu k převedení do formátu SMF a uložení – modul pro ukládání do 

MIDI souborů tak nemusí rozumět vnitřní reprezentaci dat. 
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Výsledek až překvapivě odpovídá struktuře formátu MIDI. Meziformát pro přenos 

dat (fronta MIDI zpráv opatřených identifikací pozice v čase) lze totiž výstižně 
přirovnat ke kabelu, po němž je mezi dvěma zařízeními poslána posloupnost zpráv. 

Hlavní datová struktura pak plní roli hudebníka mačkajícího a pouštějícího podle 

notového partu klávesy a generujícího tak MIDI zprávy. Na druhém konci pak je 

zařízení, jež přicházející MIDI zprávy ukládá do souboru formátu SMF. 

Celý převod mezi MIDI a vnitřní reprezentací je řízen metodou hlavního okna 

aplikace a postupuje iterativně po osnovách a stopách – detailně viz programová 

dokumentace. 

K zápisu do MIDI je ještě nutno uvést poznámku o bezeztrátovosti zápisu. Většinu 

informací zadaných programu lze bez problémů reprezentovat pomocí MIDI zpráv 

očekávaným způsobem. Jedním problematickým bodem je reprezentace staccata 

a legata, zde byla zvolena možnost reprezentovat je rychlostí puštění noty (parametr 

MIDI zprávy note-off), u staccata navíc doplněnou zkrácením intervalu mezi note-on 

a note-off na polovinu. Staccato nota zapsaná tímto editorem může být proto jinými 

editory interpretována jako normální nota poloviční délky a pomlka. Dalším problémem 

byl záznam klíče (houslového či basového) u notových osnov. Tato informace neovlivní 

zvuk a proto ji MIDI nijak nevyjadřuje, program ji tedy uchovává  ve vlastním formátu 

v metazprávě. Třetím problematickým místem je rozlišování dvou typů pomlk – 

při ukládání nejsou pomlky nijak zaznamenávány (pomlka je v souboru prostě místo 

s absencí jakýchkoliv not), po načtení souboru jsou tedy všechny pomlky implicitní. 

4.7. Některé další problémy, zvláštnosti 

Kurzor se v některých případech, například po smazání noty, může „ztratit“. Je to 

způsobeno tím, že například po smazání noty, před níž byla implicitní pomlka, se tato 

pomlka může roztáhnout o místo původně zabírané notou. Tím pádem na ploše 

neexistuje grafický objekt odpovídající pozici kurzoru. Bylo by možné kurzor přesunout 

na nejbližší notu, to by však vedlo k pro uživatele neočekávanému chování – typická 

akce uživatele totiž nejspíš bude smazání noty se záměrem přidat na její místo jinou. 

Posunutí kurzoru by v takovém případě nebylo vhodné. Dalším možným řešením by 

bylo na místo umístit dočasnou pomlku, která by se slila s okolím po přemístění 

kurzoru, nebo ponecháním faktického kurzoru na místě při současném označení 
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nejbližší noty grafickým kurzorem. Obě varianty by však uživatele nejspíš příliš mátly. 

Bylo proto ponecháno chování, v němž se kurzor může „ztratit“ – ovšem s tím, že po 

zadání nové noty na toto místo nebo přesunu kurzoru jinam se aplikace chová podle 

očekávání. 

Ukázalo se, že rozměr jednoho okna (ve smyslu objektu rozlišovaného systémem) je 

maximálně 32767 x 32767 pixelů. Tato plocha se zdá být velká, ale zápis not je na 

místo na obrazovce, potažmo rozměry pokreslené plochy, značně náročný. Při testech 

programu bylo zjištěno, že na plochu šířky 32000 pixelů dokáže program při úrovni 

zvětšení 100 % a tempu 120 bpm vykreslit stopu dlouhou kolem patnácti minut. Musel 

také být zaveden mechanismus omezující maximální úroveň zvětšení v závislosti na 

délce stopy. Řešení tohoto problému by nejspíš vyžadovalo implementovat vlastní 

mechanismus posouvání plochy uživatelského rozhraní a vykreslování této plochy na 

okno pouze o velikosti odpovídající rozměrům viditelné části plochy. 

Vzhledem k metodě vykreslování grafického rozhraní nebylo těžké umožnit uživateli 

export obrazu vykreslených stop. Program vytvoří objekt Bitmap o rozměrech shodných 

s rozměry plochy grafického rozhraní a nechá program vykreslit grafické rozhraní místo 

na plochu panelu okna do tohoto objektu, přičemž dočasně odstraní z plochy kurzor. 

Poté zavolá vestavěnou metodu objektu Bitmap pro ukládání do souboru. S ohledem na často velké rozměry pokreslené plochy je bohužel nutno počítat s časovou i paměťovou 

náročností této operace. 

Program umožňuje uložení otevřeného souboru do dočasného souboru a jeho 

následné spuštění v asociovaném přehrávači, vše stiskem jediné klávesy. Díky metodě 
převodu dat na MIDI i díky jeho rozdělení do dvou částí a řízení hlavním oknem nebylo 

těžké umožnit přehrání i jen jedné stopy, případně části souboru či stopy od kurzoru 

dále. 

4.8. Struktura programu 

Program lze v zásadě rozdělit na součásti obsluhující uživatelské rozhraní, součásti 

pracující se soubory a hlavní datovou strukturu. Rozdělení není úplně ostré, neboť 
hlavní datová struktura se podílí na převodu do MIDI (převádí vnitřní reprezentaci na 

MIDI zprávy) i na vykreslování (řídí vykreslování ve smyslu volání metod „vykresli 
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hlavičku“ nebo „nakresli notu“). Vlastní ukládání do souboru, čtení ze souboru či volání 

kreslicích metod prostředí však už provádí jiné součásti programu. Hlavní datová 

struktura se tak stává do určité míry nezávislou na systémovém prostředí. 

Hlavní okno aplikace (objekt třídy Form1) řídí celý chod aplikace. Zatímco hlavní 

datová struktura je vnitřně provázaná (struktury reprezentující jednotlivé stopy mají 

zpětné ukazatele na celý objekt struktury), žádná součást aplikace nemá zpětný ukazatel 

na hlavní okno. Veškerá komunikace je tak iniciována metodami hlavního okna, 

komunikace dvou různých součástí aplikace (například datové struktury a modulu pro 

ukládání souboru) je vedena jeho prostřednictvím. 

Dodejme ještě, že objekt reprezentující otevřený soubor je v aplikaci vždy jen jeden, 

nic však v zásadě nebrání možnosti v případné další verzi aplikace vytvořit více těchto 

objektů a umožnit tím vznik aplikace schopné pracovat s více dokumenty zároveň. 

Detailní struktura programu včetně vztahů jednotlivých objektů je opět popsána 

a graficky naznačena v programové dokumentaci. 
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5. MIDI jako formát záznamu notových 

partitur 

Tento projekt původně nebyl koncipován pro ukládání notových partů, přesto použité 

grafické rozhraní a skutečnost, že operace uložení a opětovného otevření souboru je 

téměř bezeztrátová, vyvolalo otázku, zda by šlo k podobným účelům tento program, 

a samotný formát MIDI, použít. Stručnou diskuzi současného stavu na poli záznamu not 

do souborů, vhodnosti formátu MIDI i použitelnosti programu v tomto oboru přináší 

následující podkapitoly. 

5.1. Současný stav 

V současnosti se ke sdílení hudebních partitur nejčastěji používá některý 

z obrazových formátů. Výjimečně se lze setkat s party publikovanými v některém 

z formátů určených pro zápis not, většinou však jde o formáty podporované jedním 

nebo několika málo programy. Pro publikování na Internetu jsou takovéto formáty 

poměrně nevhodné, neboť soubory, jejichž prohlížení vyžaduje stáhnutí a spuštění 

jednoho konkrétního programu, bývají často i z bezpečnostních důvodů uživateli 

odmítány. 

Současný stav lze nejspíš přičítat relativně malému okruhu lidí se zájmem takový 

formát využít (ve srovnání třeba s okruhem lidí využívajících obrázky či zvukové 

formáty). Dalším důvodem může být to, že požadavky jednotlivých uživatelů se co do 

složitosti partitur, jež je formát schopen reprezentovat, značně liší. Poměrně velkou část 

skupiny lidí sdílejících hudební zápisy jsou také kytaristé. Fakt, že pro jejich běžný 

zápis hudby, kytarové tabulatury, je naprosto postačující běžný textový soubor, může 

být dalším důvodem pro příliš malou poptávku po obecně používaném formátu 

notopisu. 

A tak, ačkoliv jako formátu pro zápis zvuku jsou možnosti formátu MIDI pro zápis 

notopisu omezené, supluje funkci formátu pro zápis not zatím právě on. Je tomu tak 

především proto, že většina programů pro práci s notovými partiturami umí MIDI 

zapisovat a/nebo číst [8].  
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5.2. Vhodnost formátu MIDI 

Jak již bylo několikrát zmíněno, formát MIDI je navržen pro reprezentaci informace 

o zvuku spíše než o notách. Umožňuje v zásadě záznam notových partitur na 

jednoduché až mírně pokročilé úrovni. Ukládání pokročilých notový partů není 

specifikace MIDI schopná pokrýt. Dalo by se uvažovat o přizpůsobení MIDI těmto 

požadavkům pomocí obecných zpráv MIDI či SMF, obecná čitelnost těchto údajů by se 

však asi opět těžko prosazovala. Formát MIDI není zkrátka k tomuto účelu určen a ve 

své současné podobě a bez dalších standardů k němu není na pokročilejší úrovni ani 

vhodný. 

Z obecně používaných souborových formátů však měl formát MIDI k notopisu 

nejblíže, a je nutno říci, že také díky velké podpoře ze strany editorů notových partitur 

byl a stále ještě je úspěšným dočasným formátem pro záznam notopisu. 

5.3. Tento program 

Autor má za to, že výsledný program v zásadě pro účel záznamu notopisu za 

současného stavu použitelný je. Program poskytuje podporu podobné úrovně složitosti 

notopisu, jakou je formát MIDI schopen ukládat. Grafické rozhraní vykresluje noty při 
respektování velké části pravidel notopisu. 

Nevýhodou je poněkud vysoká náročnost na místo na monitoru a nižší grafická 

kvalita (důvodem pochopitelně je, že program je zaměřen na editaci MIDI, ne na 

vykreslování notových partitur). 

Výhodou v tomto ohledu může být jednoduchost aplikace, její malá velikost a také 

fakt, že aplikaci není nutné instalovat. 

5.4. Formát MusicXML 

MusicXML je formát založený na XML určený pro zápis not. Využívá možností 

XML, samotný soubor je také pro člověka lépe čitelný (ačkoliv to z pohledu uživatele 

velkou roli nehraje).  
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Důležitým faktem je, že formát MusicXML v nějaké míře podporuje již 60 programů 

pro zápis notových partitur (červen 2006) [9]. 

MusicXML se tedy zdá být nadějným pokusem vytvořit standardní formát zápisu 

not.  

Opravdovým průlomem by bylo začlenění knihovny pro převod z MusicXML na 

grafickou reprezentaci do předních multimediálních prohlížečů, otázkou však je, zda 

taková knihovna vznikne a zda bude ze strany tvůrců těchto prohlížečů zájem podporu 

tohoto formátu do svých aplikací přidat. 
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6. Závěr 

Hlavní cíl projektu, vytvořit jednoduchou a snadno ovladatelnou aplikaci schopnou 

vytvářet a upravovat MIDI soubory, která by podporovala vkládání středně složitých 

not, se dle názoru autora podařilo splnit. Aplikace nabízí uživateli jednoduché rozhraní 

s menu a dvěma sadami ovladačů, zaměřuje se na rychlost vkládání not a intuitivnost 

jejich zobrazování, umožňuje uživateli pracovat pomocí klávesnice i myši. Do konceptu 

uživatelské přívětivosti zapadá i velikost celé aplikace nepřesahující 1 MB a možnost 

používání bez nutnosti instalace. Aplikace také umožňuje uživateli snadno a rychle si 

vložené noty přehrát. Pokročilejší funkce nejsou na první pohled viditelné, neruší tedy 

zbytečně méně náročného uživatele, jsou však snadno a intuitivně dostupné pro 

uživatele náročnějšího. 

Tato práce by snad mohla být příručkou pro toho, kdo se rozhodl sám vytvořit 
program pracující s MIDI nebo grafickým rozhraním vykreslujícím noty, nebo ho jen 

zajímá struktura formátu MIDI. Podotkněme, že na oficiálních stránkách MIDI 

Manufacturers Association bohužel online verze specifikace MIDI chybí, a tak by tato 

práce a přiložený seznam literatury mohly posloužit i jako průvodce při hledání 

podrobnějších dokumentů o tomto formátu. 
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Dodatek A: Obsah p řiloženého disku 

• adresář dokumentace: programová dokumentace projektu ve formátu html, 

hlavní stranou je soubor index.htm 

• adresář program: výsledný program ve formě adresáře ke zkopírování, 

ZIP archivu a samorozbalovacího ZIP archivu. 

• adresář src: zdrojové texty a soubory potřebné k sestavení programu 

(program byl kompilován ve Visual C++ .NET 2003) 

• soubor Jiří Toušek – Bakalářská práce.pdf: tato práce 


